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1. Denvlankan ostjakit.

1.

Ei ollut sallittu suomalats^ugriUisen perheen lapsille yhdessä asua;

kohtalo vihurin tavoin siroitteli heitä sinne tänne, itään ja länteen, poh-

joiseen ja etelään, ajoi osan Suomennfemen ympärille, heitti toisen he-

delmälliseen rnkariin. mutta sijoitteli iiseininiat ila-Vcnajalle, minkä vil-

jaisille seuduille, minkii karuun pohjniseen; saipa pari veljestä lopulli-

set asuinsijansa länsi-Siperian soisissa metsissä sen rtistarikkaiden jokien

varsilla. Saapui venäläinen rotu itselleen uusia asuinsijoja etsien ja sai

vähitellen isäntäoikeuden suomalais-ugrilaisiinkin kansoihin nähden» joista

toiset kokonaan sulautuivat voittiyiinsa, toiset säilyttivät ja ovat näihin

asti säilyttäneet jotain omaa, jotain kansallista.

Etäisimpänä asuva suomalais^ugrilainen kansa, os^akit, on monelle

suomalaiselle aivan outo, aivan ventovieras. Eikähän toisin voi olla-

kaan. Asuvathan he tuolla kaukana, Siperian pohjoisosassa, Obin ja Irty-

shin varsilla, seuduissa jnika lähempänäkin asuville ovat tuntematon maa-

Ehkä kuitenkin jotakuta lukijaa huvittaa kuulla heidän asumastaan maasta,

heidän oluistaan ja elostaan. Pyydän häntä seuraamaan minua retkelle,

jonka tein pitkin Demjanka-nimistä Irtyshin syrjäjokea syvälle ostjakki-

metsiin. Jo edeltäpäin täytyy minun pyytää anteeksi, että muistelmani

ovat liiaksi mieskohtaisia, mutta ehkä niistä joku löytää i^ankuluketta

— en tahdo sanoa huvia — pitkinä tatvi*iltoina.

Olin jo jonkun ajan ^veivannut" kielimestarina palkoissani olevaa

ostjakkia, kun tutustuakseni ostjakkein oloihin ja elämään kaukana ^rjä-

kylissä päätin lähteä heitä tervehtimään. Hankin kojukin, katetun ven-

heen, jota ilman täällä harvaan asutuissa seuduissa on mahdoton pitem-
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4 K. F. KARJALAIJfEX : Ostjakkeja o])|)iniassa. X\1I,t

piä matkoja tehdä, leivotin leipiä, ostin munia, perunoita, lihasäilykkeitä

y. m. ruokatavaraa, jollaista matkallani oli vaikea saada, pistinpä lopuksi

kolme elävää kukkoakin laatikkoon siltä varalta, että ehkä matkalla tuo-

resta rupeaisi himoittamaan ja metsä ci antaisi siivekkäitä asukkaitaan

pataan pantavaksi. Voidakseni matkalla saada jotain kuvmiaakin kulk-

kuuni sijoitin petrolikeittiöni kajukin nurkkaan, kyökkikaiustoni toiseen,

ja niin olin valmis matkalle lähtemään.

Taivas ei kuitenkaan tahtonut minuun suostua. Jo viikkokauden

oli valanut vettä kuin korvosta ja matkalle^lähtöa täytyi lykätä päivästä

päivään. Itse puolestani en sadetta olisi kammonut, sillä kihukin lauta*

katto olisi kyllä tavaroita ja minua kastumasta suojellut, mutta en tahto*

nut saattaa tukalaan oloon kyytimtehiä, joille syksyinen sade ci olisi

ollut niinkään ImokL-ata kestää, heillä kun ci ole aavisiustaka^m '»Ijy-

vaatteiden käyltämisesla. Tuttavani alki)ivat Jo vain naureskella, selittäen

taivaan vihan syyksi syntisyyteeni, sen etten käy heidän kirkossaan enkä

risti silmiäni. Vakuutin heille kuitenkin, että sade oli onnen merkki,

ja väitin ettei matkalle lähdettyäni tippaakaan sataisi. Ja melkein sano-

jen! mukaan kävikin. Kun elokuun viimeisenä päivänä sade alkoi hie-

nota, panetin tavarat «laivaan*, ja rannasta päästyämme alkoi taivaskin

valjeta, sade taukosi ja pian saimme päivänpaisteisen, herttaisen syksyilman.

Koko kolmen viikon ajalla täytyi meidän vain yhden vuorokauden tihku-

sadetta kärsiä ja silloin sain kokea, että syyssateiden aikana noissa seu-

duissa on melkein mahdoton matkustaa, jos ei tahdo saattajien ja omaa

terveyttään vaaranalaiseksi antaa.

Aluksi oli kuljettava parisataa virstaa pitkin Demjankaa, joka juok-

see tuolta kaukaa, monta sataa, ehkä tuhannenkin virstaa läpi asumat-

toman erämetsän, seuduista, joissa ainoastaan metsästävä ostjakki jonkun

kerran käy ^'amassa hirveä tai sopulia. Monilukuiset sivujoet purkavat

siihen vetensä, niin että alijuoksussaan Demjanka jo on jotenkin leveä,

voimakas ja vuolas joki, varsinkin kevättulvien aikana. Se on, kuten

Irtyshkin ja muut täkäläiset joet, hyvin mutkainen, rannat ovat hienoa

hiekkaa, joilla vain siellä täällä voi nähdä kämmenen kokoisia liuska-

kivilaattoja, ja virtaisa joki aliluise^li rantiija sytjvyttää. .luoksun vuo-

lauden ja rantojen hiekkaperäisy v irp kautta saavat ^cka Deinjanka että

muut Siperian joet tuon omituisen muotonsa: virranalainen ranta, jyrkkä

ja korkea, usein parikymmentä syltä, ja vastakkaiselle rannalle, jota
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XVI 1,1 Demjankan ostjakit. 5

virta ei leikkaa, muodostunut kaunis, valkea, tasainen rantahiekka, loi-

vasti kohoava. Rannalla kasvava lehtimetsä, jossa* on piilipuita^ piyuja,

leppiä, pihlajia, tuomia ja valkokuorisia koivuja lisää omituisien, peh-

meiden, hempeän kauniiden jokirantojen viehättaväisyyttä. Maisemat ja

näköalat ovat aivan toisenlaiset, kuin meillä kotona, ja täällä voi pu-

huakin vain jokivarsien kauneudesta, sillä sisämaa on suurimmaksi

osaksi soiden ja rämeiden peitossa. Antaakseni noista seuduista jonkin-

laisen kuvan lukijalle, lainaan tähän Castrenin kuvauksen maikasta Irtysh-

virralla.

, Usein vaivuin", hän sanoo, „äänettömänä katselemaan tuon kiina-

laisen joen lumoavaa kauneutta. Kuten neitonen tanssissa, rientää se

tuhansissa sulavissa käänteissä, arkana, kainona, kohtaamaan rakastet-

tuansa, Obia, joka sivulta rientää vastaan. Irtysh on kieltämättä poh-

jan kauniimpia jokia. Sillä eivät katsojaa jännitä pauhaavat kosket, jyr-

kät kalliot tai ryhmyiset vuoret, kuten monella Suomen ja Lapin joella,

eikä sen juoksu ole niin hidas kuin useimpien pohjoisen Venäjän jokien,

joilla vaihtelevaisuuden puute ehtii puuduttaa ja nukuttaa mielen. Kaikki

Irtyshillä on omiansa vaikuttamaan sopusointuisestt, viihdyttävästä Sen

juoksu on vuolas, mutta tasainen; se on loppumattoman rikas putaista,

saarista, niemistä ja lahdistaj sen rannat ovat vaihtelevia, nulioui kor-

keita ja jyrkkiä äyräitä, milloin rikaskasvullisia, alavia niittymaita. Mi-

kään ei ole silmälle miellyttävämpää kuin nuo joen keskellä siellä täällä

kasvavat, kukoistavat puuryhmät, joiden rungot näyttävät vain aaltoon

kiinnitetyiltä. Pienellä osljakkivenheellä kiitäessä joen nopeita aaltoja

näyttävät nuo metsiköt uivilta puistoilta. Eivätkä ne ole asukkaitakaan

vailla. Taivaan ja ilman linnut hetähyttelevät niissä kaihoisia sävelei-

tään — sanon kaihoisia, sillä Surumielisyyden piirre on kiinalaisen nei-

don kauniilla otsalla. Sc suree kuin Kalevalan koivu suojaavan hoidon

puutetta. Luonto alkuperäisessä tilassaan herättää aina katsojassa suru-

mielisiä mietteitä, kauneimmassa kevusessä kukoistuksenmankin se muis-

tuttaa surupukuista morsianta."

Näin kuvaa täkiUäisiä jokiseutuja mies, jonka silmä, jos kenen, oli

omiansa luonnon kauneutta käsittämään, ja luulen että hän Demjankan

maisemista olisi voinut ainakin puoleksi noin kauniin kuvauksen antaa.

Irtyshin seudut ovat viehättävämmät, naisellisemmat, puhtaammat, jota-

vastoin Demjankan rannat kaatuneine puineen ja vedestä pistävine juuri-

koineen näyttävät villimmiltä, raaemmilta, aina muistuttaen koskematto-

man erämetsän läheisyyttä. Mutta sittenkin ne ovat niin kauniit, ettei proo>

sallinenkaan ihminen voi niitä katSQlla hiukan haaveksivaksi ja kaihoi-

saksi tulematta. Kun aurinko laskiessaan kultaa rantametsän, lumival-

koisen hiekkarannan ja joen hienosti väreilevän pinnan, silloin todella

vaipuu sanatonna katselemaan, nauttimaan, silloin unhoittaa, että on tul-
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lut Uinne saamaan selkoa ostjakkien kielestii, eläniastii ja pimeistä paka-

nallisista tavoista. Näin syksyllä ovat maisemat kuitenkin suuresti me-

nettäneet kauneuttansa ja tulleet yhdennäköisemmiksi ; joen keskellä kas-

vavista puista, jotka hienotunteiseen Castreniin näkyvät tehneen miellyt-

tävimmän vaikutuksen, ei ole jälkeäkään, ne ovat muuttuneet sieviksi

puistikoiksi lakeille, avaroille niittymaille.

Joen mutkaisuus ja vuoiaus on syynä siihen, että sen uoma ly*

hyen ajan kuluessa voi siirtyä kauas entisiltä asemiltaan. Alituiseen

joki kiertelee niemekkeitii kymmeniä virstoja, kun niemekkeen kanta on

vain imuitami.i satoja syliii leveä. Syövyttämistään syövyttää virta kan-

nasta, ja jonakin paiviiiiä puhkaisee sen kokonaan. Niemen ympäri kul-

keva uoma mataloituu, paikoittain kokonaan kuivaa, ja siten entisestä

joesta jää jäljelle joku staritsa, matala joki, jota kevätvedellä voi suu<

rillakin venheillä kulkea, tai Demjankalla sor nimeltä kutsutulta jämä,

jotka pienten purojen kautta ovat yhteydessä toistensa ja joen kanssa.

Uusi veden kulkuväylä alkaa taas vuorostaan syöpyä, vesi muodostaa

uusia niemekkeitä, ja tämän kuluttavan ja luovan toimintansa kautta voi

joki mieslässä siirtyä satoja syltä, jopa virstoittainkin entisiltä asemil*

taan. Samoin kuin Demjanka, siirtyy Irtyshkin, eroitus on vain siinä

että Irtysh hyvin harvoin puhkaisee itselleen aivan uusia kulkuväyliii;

se syövyttää vain oikeata rantaansa siirtyen hiljalleen, mutta varmasti,

ja muodostaen vasemmalle rannalleen lakelta, silmänkantavia niittymaita.

Demjankalla matkustaminen ei ole erityisen vaikeaa, sillä siellä

voi käyttää koukkia ja tuollaisissa »uivissa taloissa" voi elämänsä saada

jotenkin mukavaksi. Sileät hiekkarannat tarjoavat liikkumista rakasta-

valle sellaisia käytäviä, ettei edes Aleksanterinkadun, eikä Esplanaadin-

kaan asfaltteja kuluttavien niitä tarvitsisi halveksia. Mutta puolimatkassa,

noin 200 virstaa kuljettuamme oli meidän Demjankasta luovuttava

ja lähdettävä kulkemaan pitkin pienempiä jokia K»'umia ja Nometjiä.

Mukava k.ijukki oli vaihdettava epämukaviin, pieniin, yhdestä haapa-

puusta koverrettuihin venheisiin, joita melomalla kuljetetaan — täkäläi-

set eivät näet rakasta soutamista, „koska selkä siitä kipeytyy". Suoma-

lainen, joka koskaan ei ole nähnyt ja koetellut mokomia ^sielunhukut-

tajia", joiksi venäläiset sattuvasti noita venheitä nimittävät, et voi edes

kuvitella, millaiselta niissä pitempiä matkoja matkustaminen tuntuu.

Otin omalle varalleni kylän suurimman venheen, tavaroille toisen, ja
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XVII,i Demjaiikan ostjakit 7

siihen kaksi melojaa sekä kielimestarini peränpitäjäksi. Kun en taiitonut

luopua valokuvauskoneestani sijoitin sen venheen keskelle, vaiklca ei lii-

koja tiloja ollutkaan, ja silloin olikin venheemme niin lastissa, ettii vain

pari tuumaa laitoja, tuskin sitäkään, oli vedenpinnan yläpuolella. Vaikka

asetuimme istumaan niin pohjalle kuin suinkin ja koetimme istua kuin

tikut »kieli keskellä suuta", oli mahdotonta estää kapeaa, pyöreäpohjaista

venhettä tuon*tuostakin ^^ryyppSamästa". On onni, että nuo joet ovat

pieniä, joten tuuli ei voinut meille ikävyykbui laittaa, mutta tahtoipa

alussa vähän säpsähyttää, milloin väkevän virran tähden jostakin niemen

kärjestä oli yli joen poikettava; jos virta olisi paiskannut meidät jollekin

vedenalaiselle puulle, olisi meille tullut auttamatta „vesi vellova varaksi".

Mutta ei ainoastaan virtapaikoissa kaatuminen tuollaisia venheitä uhkaa;

joki on täytenään vesihakoja, ja jos vauhdissa oleva vene sellaiselle tör-

mää, saa olla hyvin tyytyväinen, jos paljaalla «lyyppäämisellä" piiäsee

eikä tarvitse lähteä Ahdin ovia aukomaan. Onneksi useimmissa vaarapai*

koissa joki on siksi matnla, että tottuneet soutajat meloillaan voivat ven-

heen tasapainossa pysyttää. Varmuuden vuoksi laitoin kuitenkin vietä

sauvoimen itselleni; ostjakit vähän aluksi hymyilivät moisille tarpeetto-

mille varokeinoille, mutta pian he saivat nähdä että se tarvittaessa aut-

toi enemmän kuin heidän kolme melaansa yhteensä. Monta monituista

kertaa alkumatkalla siunustelin moisia kulkuneuvoja, pelkäsin näet kal-

liiden ja välttämättömien matkatavaroideni turmeltuvan, mutta kuta etemmä

pääsimme, sitä selvemmin sain nähdä, että suuremmilla venheillä tuota

tietä on mahdoton kulkea. Venheitä on vedettävä milloin kaatuneiden

puiden ylitse, milloin pakattava kumollaan olevien alatse, olipa matkal-

lamme kahdessatoista paikassa venheet taivallettavat kannasten ja nie-

mekkeiden yli, kun niemien nenään oli kasaantunut sellainen puuruuhka,

että 'Oli mahdotonta päästä ylitse tai alitse. Kyllä tuollainen matkanteko

saattajien voimia kysyy, kun vielä lisäksi kuiakoiden syysöiden viettä-

minen paljaan taivaan alla nuotion ääressä ei ole omiansa suurestikaan

heitä virkistämään. Ainoana ^ilona murheessa" oli heillä illoin viina-

ryyppy, johon heidän terveytensä parantamiseksi aina sekoitin hyvän

annoksen Minnosemtseffiä". Valittelivathan he vähän ryyppyjen! kar-

vautta ja väkevyyttä, mutta hyvää se kuului tekevän.

Matkani kävi kyläkyydillä, s. o. jokaisen kylän asukkaat olivat

velvolliset maksusta saattamaan seuraavaan, matkan varrella olevaan ky«
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8 K. r. Karjalainkn: Ostjakkeja oi)piui.i.-,.sa. XVll.i

lään. Tuo mieskohtainen kyyditysvclvuilisuus <>r, r.i^kaana laakkana var-

sinkin niin harvaan asutuissa ja vähiiväkisissä seuJuissa, kuin Denijan-

kan vesialue on; lisäksi on kaikkia omia virkamiehiä saatettava mak-

sutta ja harvoin siellä muita liikkuukaan. Eikä juuri tuosta maksusta

rikastu, sillä se on 1 Vt kopeekkaa virstalta neljille saattajalle yhteensä,

siis noin 1 penni henkeä kohti. Eihän sitä ilkeä kuitenkaan kulkea

,lain mukaan", mutta vaikka heille maksaakin täkäläisen päiväpalkan,

40—50 kopeekkaa, ei sittenkään tule korvatuksi vahinko, jonka saatta-

maan lähtö esim. kiireenä heinäaikana tuottaa; monesti täytyy jättää

suovakuivat heinät Jumalan huomaan makaamaan, kun ei ole sellaista

kotiinjääpiiii, joka voisi niistä huolehtia. Ki\ätka nuo s.ialiomatkat olo

muutamien tuntien asia; niin esim. Lymkoija-niinisi ti kylän asukkaiden

oli meitä saatettava n. 150 virstaa ja matkalla he viipyivät viikon, erään

yksitaloisen kylän „tleosat" ovat 25 ja 60 virstaa j. n. e. Tosin asuk-

kaat tämän kyytivelvolHsuuden mieskohtaisen suorittamisen kautta ovat

melkein kokonaan vapautetut kihlakunnan yhteisistä kyyditys- ja miya*

talomaksuista, mutta tuo vapautus on niin vähäinen, ettei se lähimain-

kaan vastaa heidän kärsimäänsä rasitusta. Ja kyläkyydillä kulkijalle täl-

laisesta järjestelmästä myös on haittaa monenlaista, puhumattakaan mieli-

harmista, jonka kyytivelvollisten happamot naamat ja pitkiiäkin pitem-

mät valitusvirret tästä taakasta herättävät. Saapuessasi kylään voi sat-

tua, ettei kotosalla ole kuin lapsia Ja joku vanha eukko heidän vartia-

naan; silloin saat kauniisti istua ja odottaa vaikkapa päivittäin, elleivät

kyläläiset ole siksi likellä, että voit lähettää noutamaan heitä, ja ellet

tahdo käyttää oikeuttasi ottaa entisiä saatti^ia vielä seuraavaan kylään.

Omalta matkaltani voin kertoa tällaisia esimerlckejä parikin. Mainitsen

tässä yhden, vähän toisenlaisen pulan, johon jouduin ja joka osoittaa,

että matkalla saa olla kaikkena, vaikka lapsenpiikanakin. Tulin erää-

seen yksitaloiscen kylään ja tapasin kotona vain isännän, puolikasvuisen

tyttären sekä kaksi nuorempaa lasta, 8:n ja 2:n vuotisia. Isännän ja

tyttären oli saattamaan lähdettävä ja kahden edellisestä kylästä tulleen.

Mahdotonta oli kuitenkin jättää pojannaskaleja kahJeii kutiin pariksi päi-

väksi. Olisin mielelläni jättänyt tyttären koliin lapsia ja lehmiä hoita-

maan ja ottanut kolme edellisistä saattajista, mutta siihen ei minulla ol-

lut oikeutta; kolmen kesken raskasta kiyukkiani vetämään ja soutamaan

eivät saattajani suostuneet. Pitkin iltaa siinä tuumittiin, tuumimasta

^ ij, 1^ ^ l.y Google



Digitized by Go .^^^





XVII.t Demjattkan ostjakit 9

päästyäkin — siihen ,työh9n* ovatkin täkäläiset aika mestareja — mutta

sen valmiimpaa siitä ei tullut. Aamulla, kun läksimme, täytyi ottaa koko

perlie mukaan — lehmät toki jätettiin kotiin oleville onnilleen.

Kajukkini peräosastosta tehtiin väliaikainen lastenkamari, mutta pie*

nin pojanvekara ei ollutkaan asuntoonsa tyytyväinen, vaan tahtoi uiko*

ilmaa ihailemaan. Kun tilanpuutteen tähden vaatimusta ei voitu täyttää,

parkaisi hän pahan sävelen ja tuota konserttia sain kuunnella koko päi-

vän, pienillä pausseilla kaikeksi onneksi. Eivät siinä auttaneet sokerit

eivätkä prenikat, eiviit maitotutit eivätkä vehnäleivät, joita suuaukon tuk-

keeksi koetettiin, eivät hyvät sanat eivätkä torumiset Vaikka Joskus

maailmassa lienen minäkin samalla tavoin ihmisiä kiusannut, en kuiten«

kaan voinut olla toivomatta tuota parkusuuta kiyukistani sinne, missä

pippuri kasvaa, ja ^vä helpoituksen huokaus pääsi, kun kielimestarini

tervehdyslaukaus ilmoitti, että olimme kylään saapumaisillamme. Mutta

huolimatta noista pienistä epämukavuuksista on tuollaisella matkalla —
hyödystä puhumattakaan hauskuutcnsakin ; ei siellä ikävä jouda mie-

leen hiipimiiän. Kun joku taitaja «;aattaja on kyllikseen kertoillut ost-

jakkilaisista sankareista, heidän asunnoistaan, rautapaidoistaan, taisteluis-

taan ja urotöistään, tai laulanut haikeasäveleisiä laulujaan matkoistaan ja

teoistaan, aloittavat sukkelakieliset naiset jonkun venäläisen iloisen »pa-

jatuksen", jonka nuottiin silloin tällöin miehetkin karkeilla äänillään yh*

tyvät. Voitpa panna toimeen pienen konsertinkin, jossa soittokappaleet

suoritetaan täällä hyvin yleisesti käytetyllä banduuralla, kitarantapaisella

nelikielisellä soittokoneella, tai harmonikalla. Yöpaikoissa se vasta ilo

voi ylimmilleen nousta, kun laulun ja soiton lisäksi vielä tanssia tarjo-

taan. Siellä saat ihmetellä sekä vanhojen että nuorten miesten jalkojen

notkeutta vcniiläisessä ,prisjadkassa" , ihailla tyttöjen enemmän tai vä-

hemmän sulavia liikkeitä venäläisessä „pljäskassa'* , nähdä millaisilla tans-

seilla ostjakit karhunpeijaisia viettävät; voitpa, jos onni on sinulle suo-

tuisa, saada jossakin kylässä katsella, miten ^kurjen*', ostjakkitaisen »kan-

teleen*, vienojen sävelten tahdissa linnuksi pukeutunut ostjakki tekee

hullunkurisia temppujaan tai hunnutetut miehet kintaat käsissä suorit-

tavat «jumalan huviksi" ostjakkilaisen uhritanssin, siinä kuvaten jonkin-

laista taistelua pahoja olentoja vastaan. Tämän .henkisen* kestityksen

ohessa pidetään kyllä huolta aineellisestakin. Jos sinun tiedetään jo-

honkin taloon poikkeavan, on siinä pöydät pesty, lattiat lakaistu, samo-
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vaari kirkkaaksi hangattu, hirven tai lehmän lihaa, valkeaa leipää, marja-

piiraita ja puolukoita syötäväksesi varattu. Jos sinulla aikaa on odottaa*

voit teeleivaksi saada lämpimiä pannukakkujakin. Ruokien valmistuk-

sessa ei kyllä ole läheskään kaikkia, ei edes tärkeimpiä siisteyden vaa-

timuksia noudatettu: ^lisänä rikka rokassa, hämähäkki taikinassa* se

näyttää olevan useimpien siperialaisten emäntien, kaupunkilaistenkin,- tun-

nuslauseena. Välistä tahtoo ostjakktlatnen kestiystävälHsyys mennä liial-

lisuuteenkin; kiciluist.ini huolimatta eriis isänt.i t.ippoi Iclmiaii voidak-

seen kestitä minua lihalla; nuiuJaii einiintii, jiuika hlinikakkuja satuin

kehaisemaan, tahtoi väen viikeen pakata mukaani pussillisen jauhoja, ettii

olisin voinut jossakin kylässä sellaisia paistattaa, hänen paistamiaan tie-

tysti täytyi ottaa mukaan; kuivattua kalaa, kala- ja marjapiiraita sek^

leipiä sain lahjaksi enemmän kuin kielimestarimme kanssa jaksoimme

i^ödä ja puolukoita niin paljon, että kaikki mahdolliset ja mahdottomat

astiat kajukissani olivat niitä tl^nnä. Viimeinen ja omituisin lal\ja,

jonka matkallani sain, oli hirvenkoivet kavioineen, joista antiga vakuutti

tulevan erinomaista, kylmänä syötävää hyytelöä; en kuitenkaan ole vielä

uskaltanut koettaa hänen sanojensa todenperäisyyttä. — Kuten näette,

muistutin matkallani eneniniän kappojen keruulla kulkevaa rovastia, kuin

ostjakkilaista kielentutkijaa, mutta kun kielentutkijallakin vatsa tavallisesti on

oikealla paikallansa, tekevät tuollaiset materialisctkin ystävyydenosoituk-

set mieluisan vaikutuksen, erittäinkin Siperian vähäruokaisissa erämetsissä.

2.

Jo edellä olen useampia kertoja huomauttanut, että Demjankan

ostjakkialue on vähäkansaista, harvaanasuttua; kaikkiansa on sieltä 12

pientä kylää, niistä kaksi venäläistä. Maan isaniuiä ovat ostjakit, heidän

on metsät, suut, heidän joet ja järvet; ja ainoastaan heidän suostumuk-

sellaan voi venäläinen sinne asumaan asettua tai tilapäisesti matkustaa

metsästystä tai kalastusta harjoittamaan tai syksyisin kokoomaan kankailla

viljalta kasvavia puolukoita. Alueesen katsoen on ostjakkiasutus suh-

dattoman pieni, ja mikä vielä pahempi, tuokin vähäinen ostjakkijoukko

päivä päivältä vähenee, vuosi vuodelta sulaa pienemmäksi Veni^ällä

asuvat suomalais-ugrilaiset kansat myöskin vähitellen kadottavat kansal-
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lisuutensa, kielensä, sulautuen venäläisiin, mutta se ei tapahdu jälkiä

j&ttSmlttl; aina noiden alueiden venäläisessä rahvaassa säilyy piirteitä,

jotka eivät ole luonteenomaisia puhtaille venäläisHle. Toisin on täällä.

Venäläistyminen kyllä täälläkin ei ole tuntematon ilmiö, mutta se ei ole

pääsyy ostjakkien vähenemiseen. Os^akklkansa kuolee suurimmaksi

osaksi sukupuuttoon, se kaloo, voipa melkein sanoa jälkiä jättämättä tu-

levaan, täällä asuvaan venäläisrahvaaseen. Sen tilalle ei nouse ostjakki-

laisesta juuresta syntynyt venäläinen rahvas, vaan ovat tulevaisuudessa

Demjankalla isännöivät venäläiset kaikki siirtolaisina sinne tulleita. Ja

että ostjakit eivät koskaan ole kuulleet käsky.i „)isääntykäät ja täyttäkäät

maa", sen näkee ensi silmäyksellä kun ostjakkikylään astuu. Tyl\jiä,

ränstyneitä tupia seisoo siellä täällä, ainoiVia muistoina entisistä asukkaista,

ja sama tyhjyys kohtaa asutuissakin taloissa. Siellä ei tulgaa kohtaa

iloinen lapsiparvi, joka voisi hänessä herättää toivetta kansan tulevai-

suudesta; tarvitsematta edes kuulla vanhusten valituksia hän saa pian

sen vakaumuksen, että tämä os^akkipolvt Dei^jankalla on viimeisiä, ehkä

viimeinen. Ostjakkein kohtaloa katsellessa mtiistuu mieleen taru tshu-

dilaiscsta kansasta, joka menetettyään nuians.i vakevämniille piti parem-

pana paeta tavaroinensa, tietoinensa, taitoinensa maan alle, kuin antautua

voittajien armoille tai sulautua siihen.

Monet oppineet ovat koettaneet selittää tätä sekä muualla tavatta-

via samallaisia ilmiöitä ja keksiä s^itä, mutta täyttä selvyyttä siihen ei

ole saatu, j$ eri maissa eri vaikuttimet lienevät etusUaan asetettavat.

Toiset pitävät pääsyynä alhaisella sivis^yskannalla olevan kansan kuole-

miseen slvis^eempäin valloitti^ain tuomia tautia, terveydelle vaarallisia

tapoja, kuten tupakanpolttoa, viinanjuontia j. n. e. ; toiset välttävät ^ryksi

sitä, että voittivat anastavat parhaat maanpaikat ja jättävät voitetuille huo-

nommat palat, joissa näitä nälkä useinkin ahdistelee ;
sitäpaitsi nälänhätä

tuon tuostakin arveluttavalla lavalla harventaa sellaista kansaa, joka on

tottunut elämään „kädcstä suuhun". Muutamat panevat päiipainun las-

ten huonoon hoitoon ja sen vaikuttamaan suureen kuolevaisuuteen. Ost-

' Venäläisen 8. Patkanovin mukaan oli Demjankalla 12 kylissä v.

1S16 234 henkeä, v. 1858 153, ja 10 kylässä v. 1887 103 heokei. Nykyään on

os^akkilaisten kylien lukn myöskin 10 ja asukkaita niissä 86 henkeä, niistä

5 venäläistä emäntää.
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jakkein vähenemisestä lausuu heidän hyvä tuntijansa Patkanov: „Pää*

syitä Siperian alkuasukkaiden kuolemiseen on epäilemättä heidän vaimo-

jensa vähäinen hedelmälHsyys. Kun kuitenkin tuskin luultavaa on, että

nämä kansat tässä suhteessa viimeisinä vuosisatoina olisivat paljon muut-

tuneet — että os^akit ennen olivat lukuisammat kuin nykyään, on var-

maa — on otaksuttava, että joko kuolevaisuus heidän keskuudessaan

on lisääntynyt tai avioliittojen luku vähentynyt, tai että nämä molemmat

seikat yhdessä vaikuttavat." Kuitctikin hiinkin myöntä.i, eitä kaikki

Cvlellä mainitut seikat voivat yhtaikaa vaikuttaa. Omasta piuilcst.ini

täytyy tunnustaa, etten ole pätevä lälluiscssa kysymyksessä lausumaan sitä

enkä tätä, varsinkin kun tunnen ainoastaan I>emjankalia asuvia ostjak-

keja vähän; mutta mitä siellä näin ja kuulin, se estää minua täysin Pat-

kanoviin yhtymästä. Että osyakcissa olisi paljon «vanhoja poikia", ja

että kallis maksu vaimosta sekä papille vihkimisestä vähentäisi naimis-

liittojen lukua, ei Den^ankalla pidä paikkaansa; yhtään „ vanhaa poikaa"

en siellä tavannut — enkä sivumennen sanoen «vanhaa piikaakaan" —
ja köyhäkin ostjakki voi salaa viedä kotiin kultasensa, maksamatta pen-

niäkään; vihkiminen taas on ostjakin mielcstii velvollisuus, jonka voi

suorittaa tai olla suuriltamalt.i. Vihkiiuiittöiniä aviopareja tapaa joka ky-

lässä, ja sellaisista avioliitoista syntyneitä lapsia pidetään yhtä oikeutet-

tuina isän oikeuksien perijinä kuin laillisistakin avioliitoista syntyneitä.

Väite ostjakkinaisten hedelmättömyydestä — samaUainen käsi^s on tä-

käläisillä venäläisilläkin, jotka myös sanovat ostjakkeja vähän hedelmäl-

lisiksi — ei myöskään ole luullakseni aivan oikeutettu; kun asiaa tie-

dustelin, ilmoittivat useimmat vaimot, että heillä oli ollut monta lasta,

joillakuilla toistakymmentäkin, mutta että suurin osa tai kaikkikin lapset

olivat pieninä kuolleet. Samanlaisia tietoja antaa Patkanovkin esimer-

keissään. Syy lasten puutteeseen bemjankalla on siis suuri kuolevaisuus,

eikä syntyneideti vähälukuisuus, ei ainakaan vaikuttavassa iniiarassa.

Suureen kuolevaisuuteen samalla seudulla näkee Patkanov syyn epäter-

veellisissä oloissa, joissa lapset kasvavat, sekä siinä, että vanhemmat

heistä pitävät huonoa huolta. «Kuokana lapsilla samoinkuin täysikas-

vuisillakin on pääasiallisesti kala, hirvenliha ja -rasva ja jäätyneet mar-

jat, jollaista ruokaa tuskin lapsen vatsa sietää ja josta seurauksena on

alituinen vatsakipu, katarri y. m. sellaiset vaivat. Huonetta, jossa koko

perhe asuu, lämmitetään usein niin kovin, että kuumuus ja raskas ilma
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estivät hengittämästä; — — uunin aikainen sulkeminen sekä teekeittiön

tottumaton käsittely tekevät» että häkä on alituinen vieras ostjakkein pir-

teissä. Aamupuoleen yöti tunkeutuu pakkanen huoneeseen kaikista

raoista, niin että saa maata hyvin peitettynä päästäkseen vilustumasta.

Pienet lapset vilustuvat täten hyvin helposti. Juomakestien aikana,

joita talvella useinkin pidetään, saavat lapset päivittäin olla hoidotta,

tuskin heitä syötetäänkaän ;
juopuneet äidit pudottavat usein lappiansa,

joten näiltä voi jäsenet taittua, tai tukehduttavat heiJät niaalessaan."

Näin puhuu Patkanov. mainiten vielä lisiiksi erään tapauksen, että juo-

punut uiti heitti lapsensa penkkiä vasten niin kovin, että lapsesta tuli

vaivainen ja se kuoli jonkun ajan perästä. „Joka nämä seikat tietää", sanoo

Patkanov ,hän tuskin ihmettelee, että Demjankalia lapset ovat harvinaisuus

ja että n. 80 Vo niistä kuolee heti synnyttyään"; tässä siis hänkään ei

pidä pääsyynä lapsettomuuteen äitien hedelmättömyyttä, vaan suurta kuo-

levaisuutta. Niin kauheita kuin nuo esimerkit ovatkin — ja monta pientä

uhria tuollainen hoito ja kohtelu vieneekin — ovat ne kuitenkin ylcsi-

tyisia tapauksia, joiden nojalla yleistä, suurta kuolevaisuutta et voi selit-

tää, ruskin Voitaneen väittää, että täkäläisten venäläisten asunnot ja ilma

niissä olisi suuresti parempi kuin ostjakkeinkaan tuvissa, tuskinpa sitii-

kään, että lasten hoito ja kohtelu venäläisillä olisi paljoa parempi, ja

kuitenkin näillä on riittämään asti lapsia elossa. Mitä ruokaan tulee,

on Demjänkan rantakylissä — paria etäisempää en tunne — ympäri vuo-

den selvä leipä, muutamissa vehnäistäkin, syötävänä sekä maito juotavana

ja Jäätyneitä" marjoja tuskin aikaihmistenkään tarvitsee pureksia, kun pir*

tissä sentään, hra Patkanovin mukaan, talvella voi olla 75—80 ^ C. lämmintä.

Sitävastoin rakennusten terveydelle vahingollisuus on varma, sillä vetoa

niissä ei voi välttää. — Syyn ostjakkipienokaisten lyhytikäisyyteen luu-

lisin olevan syntyneiden heikkoudessa, joka taas riippuu sekä äitien että

isien ruumiillisesta ja hcnkist-stä tai ehka paremmin sanoen siveellisestä

heikkoudesta. Ostjakit kyllä ovat, täkäläisten venäläisten virkamiesten

todistuksen mukaan, sukkelampia, rivakampia, taitavampia ja kekseliääm-

piä kuin heidän venäläiset naapurinsa, mutta tarmoa heiltä puuttuu ja

kestävyyttä; alituiseen uutteraan raatamiseen he eivät kykene ja siihen he

ovat haluttomia. He lähtevät matkalle, käyttääkseni jotenkin ontuvaa

vertausta, täydellä höyryllä, mutta saapuvat perille kattilat kylminä. Omista

kokemuksistani sallittakoon minun tässä kertoa seuraava esimerkki.

u ij- i^ .o l y Google
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Eräässä kylässä oli venheeseemme pantava uudet varalaidat. Koetin työtä

saada nopeaan valmiiksi voidakseni eteenpäin päästä, ja rivakasti se aluksi

sujuikin. Pian kuitenkin ^mestari* Icatosi ja vain nuoret pojat jSivät

^oti jatkamaan. En kuitenkaan tahtonut antaa laiskansuonen valloilleen

päästä, vaan läksin etsimään. Astuin huomaamatta pirttiin, ja mestari

rassaili pyssyänsä. Taaskin hän läksi rannalle työtä jatkamaan, mutta

hetken perästä uudelleen hävisi — soittamaan pirttiin kurkeansa. Koi-

mannella kerralla makaamasta ajettuani hänet rannalle saimme laudat

valmiiksi, nuilta nauloja ei ollut kaslllri. Hakeinaaii naita mestari läksi,

mutta kun häntä taaskaan ei kuulunut eikä näkynyt, sain neljännen

kerran lähteä etsimäiin ja löysin hänet aitasta syömästä kuivaa kalaa, tie-

tysti nauloitta. Tällaista se ostjakin työnteko on. Castrenkin sanoo

heistä: „on yleensä vaikeaa sanoa, mitä nämä ihmiset tekisivät innolla

ja todenperästä, jos emme ota huomioon syömistä, juomista ja makaa-

mistä*, lisäten kuitenkin: ^.on sentään huomattava, että jos ostjakki

johonkin työhön ryhtyy, suorittaa hän sen erinomaisella voimalla, tar-

molla ja kestävyydellä. Mutta ainoastaan hätä voi saada hänet liikkeelle

ja toimimaan*. Kuten näkyy, on Castrenilla vähän toinen kokemus ost-

jakkien kestävyydestä „hädän lakia lukiessa", kuin minulla, mutta hä-

nenkin lausuntonsa todistaa kansan siveellisestä heikkoudesta. Terve

sielu voi olla vain terveessä ruumiissa, sanotaan, ja ruumiillisesti ostjakit

ovat raihnaisia, himojensa orjia; viina seurauksineen ja taudit ovat heissä

löytäneet otollisen maaperän.

Syitä os^akkien kuolemiseen etsittäessä tahtoisin pitää oikeana nii-

den mielipidettä, jptka tällaisten ilmiöiden päävaikuttimena pitävät liian

kehittyneen kulluurin istuttamista kehittymättömään, muokkaamattomaan

maaperään, ja tästä äkillisestä, jyrkästä elintapojen ja -ehtojen muutok-

sesta seurannutta kansan yleistä heikontumista ja rappeutumista Uusi

sivistys toi mukanansa uusia vaatimuksia elintarpeisiin ja nautintoihin

' Tätä todistaa osaltaan sekin Patkaiiovin ilmoitus, että syrjäisissä sen-

fhiissa, missä venäliiistä asutusta ei ole kuin vähiissä määrässä tavattavana ja

uu-stä päilsy veuäläibillc seuduille on vaikeampaa, kuoleminen on vähemmin

huomattavissa. Noissa seuduissa sivistys vaikuttaa hitaammin, asukkaat ovat

saaneet rauhemmassa omistaa sen hedelmiä ja siihen tottua, nuitta kaikkialla

ostjakkiseu(hii>is:i on sen vaikutus ollut kuitenkin niin äkillinen, niin val-

taava, että scnkautla usljakkikansan kebittyniineu, kuhoaniinen ja li.sääuty-

minen on tullut ehkäistyksi.
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nähden, eiki os^akki jakMuiut kisittSS, että niiden ^dyttamiseksi oli

uusia tulolähteitäkin etsittävä; entisetkin lähteet väsähiyivät vähemmän

tarmokkaan hyväksikäyttämisen ja muidenkin syiden tähden. Tästä seu>

rasi kansan aineellinen ahdinkotila, puute, kurjuus; nälkä, taudit, viinan

ja muiden nautintoaineiden intohimoinen, määrätön kä]rttämir\en kalvoi-

vat kansan voimat. Suomalainen, joka muistaa sotilaslääkäricmme lau-

suntoja V. 186 7 syntyneistä, tarkastukseen saapuneista „katovuoJt;n lap-

sista", voi ymmärtää mitä hetkellinenkin kurjuus vaikuttaa kansan ter-

veyteen ja sen voimallisuuteen, ja ostjakkcin puute ci ole kestänyt vain

muutamia vuosia, vaan satoja: nykyään hallitus kyllä parhaansa mukaan

heitä kokee auttaa, mutta apu on myöhäinen, se on kuin eetteriruisku-

tus kuolevalle, jonka maallista elämänaikaa lääkäri haluaa muutamilla

minuuteilla pitentää. Uusi sivistys toi ostjakeille uuden järjestyksen,

uuden uskonnon; vanhat jumalat, vanha uskolla omistettu uskonto oli

vaihdettava toiseen, josta os^akit eivät koskaan ole ymmärtäneet muuta

kuin ulkonaisen kuoren. Täten menettivät he senkin ainoan kallion,

jolle he menestymisensä ja hyvinvointinsa olisivat vointot perustaa. Ai-

nakin vähän totta on vastauksessa, jonka eräällii ostjakilla sain: „ostja-

kit hylkäsivät vanhat jumalansa, lakkasivat heitä kunnioittamasta, heille

uhraamasta, mutta eivät ymmärtäneet suostuttaa it>^censä venäläisten ju-

malia, ja sentähden os^akkikansa kuolee." Ostjakkein täytyy kuolla,

sillä he venäläisen kultuurin vaikutuksesta ovat tulleet kykenemättömiksi

tuota kultuuria omistamaan; heillä ei enää ole tarmoa, ei voimia, heillä

ei ole luottamusta itseensä; tietoisuus voimattomuudestaan ja lopusta on

tehnyt heidät huolettomiksi, välinpitämättömiksi ja tahdottomiksi, ja »ken

itseään ei tahdo auttaa, sitä ei Jumalakaan auta".

3.

Aina muistuu mieleeni tuttavani, unkarilaisen etnografin tyytymätön

muoto, kun hän kertoi matkastansa Den^ankalla ja vakuutti että »siellä

ei ole mitään*, nimittäin os^jakkilaisU säilynyt. Ja totu onkin, ettei

kansatieteilijäin esinekokoelmat siellä suuresti kartu, jos hän etsii puh-

taasti os^akkilaisia esineitä, os^akkein omintakeisesti, tarpeen ja sikä-

läisten vaatimusten mukaan muodostelemia, kansan omintakeisesti kehit*
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tyni'cn makuaistin mukaan koristeltuja. \\)ihan han siellä löytää jonkun

ripeän joutsen aitassa ajclchtamassa muistona entisistä metsästysaseista, voi

talvella nähdä» miten ostjakki peurannahkalla alustettuine suksineen koi-

rien vetämänä rientää kohden kontion kotia tai pitkin peuran jälkiä,

taikka miten tämä koirien vetämissä reissä kuljettaa kotiinsa saalistansa,

vielä voi tutkijan huviksi joku ostjakkinainen kaivaa esille arkustansa ja

pukea päällensä äitinsä tai isoäitinsä raskaan, yU'-yleensä helmillä ja tina-

helyillä koristellun verkakauhtanan, helmiset kaulanauhat, kalisevat kas-

sanp i iitimet tai punalangoilla kirjaillun paidan, voipa jossakin kylässä

n.iiiJa ja kuulla miten ostjakki virittää ja helkyttelee kanteloaiisa. «i kie-

listä „kurkeansa", multa sitterikin täytyy niy<')ntää, etta ostjakkein niin

sanoakseni näkyvä, aineellinen elämä on melkein kokonaan saanut vie-

raan, venäläisen muodon. Mutta jonka päähuomio ei ole kiintynyt esi*

neisiin, hänellä vielä Demjankailakin löytyy jotain osyakkilaista, jotain

kansallista. Henkinen elämä, vaikka sekin suuresti muuttunut venä-

läisen vaikutuksen alaisena, on vielä kuitenkin pol^jaltaan omaperäinen,

os^akkilainen. Heti ensimäiseen ostjakkikylään saavuttuasi saat ikään-

kuin ilmasta sen vakuutuksen, että olet jättänyt selkäsi taakse aina pun-

nitsevat ja laskevat, alituisesti huokaavat ja vaivojaan valittavat venä-

läiset ja tullut toisenlaisen rahvaan panin, raluM.m. jolla on kevyempi,

huolettomampi, iloisempi ja täytyy sanoa kevytmielisempi käsitys maail-

masta, pintapuoliscmpi käsitys elämän vaatimuksista — tällä en tahdo

sanoa, että täkäläinen venäläinen rahvas olisi kohonnut tietoisuuteen

elämän tarkoituksesta ja elämäntehtävästään. Vielä elää isäinsä henkeä

demjankalaisessa ostjakissa, vielä kaikuu siellä matalissa tuvissa ostjakin

kieli, vaikka venäjäkin on itselleen niissä jalansijan anastanut Mutu pitkää

clämänikää ostjakkilaiselle kielelle eikä mielelle enää ole suotu; osaakin

laulut ovat hänen joutsenlaulujansa, jotka pian lakkaavat kuulumasta.

Muutaman tai muutamien miespolvien perästä ei noissa autioissa metsissä

todella ole mitä.in. joka nykyisista asukkaista muistuttaisi, ellei joku

ijäkäs uhripuu kaihomielin kertoile tarkkaavalle kuuiijalle kansasta, jonka

lännestä tulevat voimakkaat uuden sivistyksen puuskaukset lakaisivat

maan päältä.
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„Paimcntoiaisiksi'^ tai ehkä paremmin ^siirteleiviksi" (kotshu-

jushtshie) nimittävät vielä venäläiset viralliset asiakirjat täkäläisiä ostjak'

keja, vaikka lieneekin jo aikoja kulunut siitä kun heillä oli tapana, kuten

vieläkin pohjoisempana asuvilla sukulaisillaan, muutella asuinpaikkojaan

vuodenaikojen mukaan. Ostjakit Irtyshillä ja Denyankalla ovat asettuneet

asumaan, kuten venäläisetkin, kyläkunnittain jokivarsille, harvemmin

jonkun sydänmailla olevan kalaisen järven rannalle. Kylän ulkonainen

muoto ei eroa täkäläisistä venäläisistä kylistä missään suhteessa; hir-

sistä tehdyt rakennukset ovat vcnäläismallisia, ehkä vähän pienempiä

kuin venäläisillä. Huoneita on tavallisesti vain yksi, varakkaammilla on

kuitenkin asuntotuvan lisäksi vähän paremmin varustettu siistimpi vieras-

tupa. Jos tahdot tupaan pyrkiä, ja olet kunnialla päässyt nousemaan

keikkuvia portaita oven edessä olevaan porstuaan, niin muista pirttiin

astuessasi syvään kumartaa, sillä oviaukko on matala pienikasvuiselle

ps^akillekin, saati sitten kolmikyynäräiselle suomalaiselle; vielä on sinun

monessa talossa varottava otsaasi oven kamanan tasalla katonrigassa ole-

van makuulavan kannatushirsistä. Jos noista väijyvistä vaaroista olet

päässyt kolauksella tai parilla, saat olla tyytyväinen ja ottaa oppia vas-

tirisen varalle. Kun olet saanut suoritetuksi tervehdystemput, ristinyt

silmäsi, jos sen tahdot liikojen kyselyjen välttämiseksi tehdä. Ja katellen

tervehtinyt tuvassa olijoita, voit ruveta katselemaan miten ostjakki tupansa

sisustaa. Toisessa ovinurkassa on suuri, valkoiseksi valaistu uuni,

tasaisina, lämpimää makuusijaa tarjoovine päällystöineen, peräseinää kohden

olevine suineen, ja ahtaine pankkoineen, jonka päässä ei ole, kuten

suomalaisessa pirtinuunissa, liettä hiilille; hiilet riudutetaan, mikäli niitä

teekeittidtä varten ei rautapadassa sammuteta, yhteen uunin kolkkaan

tehdyssä syvennyksessä. Uunin edusta, soppi, on tavallisesti ovella varus-

tetulla, uunin ulkosyrjästä peräseinään menevällä lautalankkauksella eroi-

tettu muusta pirtistä jonkunlaiseksi talousosastoksi. Toisessa ovinurkassa

on miehen pituinen, parin kyynärän levyinen makuulava vaatteilleen tai

ryysyinecn ja toinen samanlainen lava sopessa ; vierastuvassa on joissakin

taloissa ovinurkassa oleva makuulava ympäröity katosta lattiaan ulottu-

villa helakanvärisillä uutimilla. Ympäri seiniä on kiintonaisia penkkejä

ja niiden ristikseen on pieni pöytä sijansa saanut Kun vielä mainit-

semme, että lankkauksen pirtinpuoleiselle sivulle on sijoitettu suuri,

kuvikkaalla karvavaipalla peitetty arkku, jossa emänä aarteitaan säilyttää,
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seka lasiovinen, pieni talouskaappi, jossa pari. kolme chyempaä taf rikko-

naisempaa kahvi-, anteeksi! teekuppia seka teek.tnnu koirei ievat, ci liene

mainitsematta jaanyt muuta kuin peränurkkaan ripustetut jumalankuvat,

pieni rahi, talouspuolella uieva lauta pat<uncen ja kuppeincen sekä tavalli-

sesti peräpenkillä komeileva samovaara. Tällainen on tavallinen ostjakki-

lais«n piltin sisustus; yhdessä talossa oli kuitenkin venäläisen uunin

sijalla tiilistä tehty, hiukan nojallaan seisova, 1— I metrin paksuisen

torven puoliskon kaltainen lämmityslaitos ja sen vierellä keittämistä

varten matala, lieppo pata muurattuna uunilla varustetun ttilikeon kuk-

kulaan, aivan kuin suomalaisissa »alaköökeissa* ja pesutuvissa. Tällaisen

sanottiin ,ostjakkilaisen* uunin olevan, mutta ehka sen, ainakin keitto-

laitoksen, alku on tatariiainen; käydessäni näet katsomassa tatarilaista

taloa, tapasin sieilrikin asuinhuoneessa joter.kin samoin muuratun keitto-

laitoksen, mutta huoneen 1 tmmittamiseksi oli tehty suuri, nelisnurkkainen

uuni. Ehkä tapaamani ostjakkllainen, vapaasti lattialla seisova lämmityn-

laitos on vain kehittyneempi muoto täkäläisissä metsäpirteissä käytetyistä

liedestä, joka tehdään siten, että nurkkaan ladotaan ensin kolmikulmai*

nen % mtr. korkea tiilialusta ja tämän nojaan pitkin pirtin seinämiä

tiiliseinät, ettei alustalla palava tuli pääsisi seiniä korventamaan ja tuho>

jaan tekemään. Tuollaisesta liedestä on se etu, etta sitn.H palava pysty-

valkea samalla sekä lämmittää että valaisee. ~ Muita cuiar, aikuniuk-cni

ollut ruveta esittämään lukijoille tällaisia asioita, minunhan piti vain

kertoa, mita ostjakin asunnossa on. eikä mistä se on mahdollisesti saatu.

Moninaiset eivät ole ne mukavuudet, joita ostjakkipirtti sisustuksineen

tulijalle tarjoo. Pienet, useinkin hy^in paikatuilla, vanhuudesta ja liasta

sateenkaaren värisillä lasiruuduilla varustetut ikkunat himmentävät kirk-

kaan päivän valon, monessa pirtissä on puolihämärä, kun ikkunoissa

lasien sijasta on hir\'en rapamahan nahasta tehdyt »ruudut" pienine leiki-

neen, joista ulkomaailmaa voi nähdä. Tuo hämär>'>'s sekä seinien, lat-

tioiden, penkkien ja pd>tien tumma, epäiltävä väri eivät ainakaan hou-

kuttele vieras tuvassa viivähtämään. Mutta jos sinun taloon on yövyt-

tävä, korjaa silloin tavarasi tuvasta por^^tuaan. ellet niistä tahdo valmistaa

kortteeripaikkaa kaikkialle nen iänsä pistäville russakoille; hyvä olisi, jos

voisit iiscstasikin kaikki sy..tavat ja tuntevat osat pirtin ulkopuolelle

jättää, sillä ei ole suinkaan leikin asia joutua lukemattomien »puna-

takkien*- marssitaniereeksi ui pitkäkoipisten kisakentäksi. Ostjakki vain

^ ij, 1^ ^ l y Google
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on elämäänsä tyytyväinen, pääasia hänellä on, että tuvassa on lämmintä

tarpeeksi; olipa se sitten musta tai valkoinen, puhdas tai likainen, se on

sivuasia, Johon hän ei ole tottunut suurta huolta panemaan. Täytyy Icui-

tenkin sanoa, että matkallani niin sellaisiakin os^akkitaloja. Joissa lattia

oli lumivalkoiseksi hangattu, seinät, penkit, pöydät puhtaiksi pestyt,

järjestys kaikkialla vallitsemassa. Lieneekö tuo puhtaus ollut poikkeus

tavallisesta, Johtunut emäntien halusta näyttäytyä »kaukaiselle. Tsaarin

ostjakkefn oloja tarkastamaan lähettämälle viricamiehelle* siisteyttä rakas-

tavilta, en voi sanoa. Mahdollista on, cUci lik.iisuus ostjakkein asun-

noisfia kaikkialla ok-kkaan ehdottomana siuintönä; siitä en kuitenkaan vielä

osaa mitään varmaa sanoa.

Talon muista rakennuksista oi ole paljon sanottavaa, sillä ostjakki

ei tarvitse suuria ulkohuonerivejä. Vähän matkan päässä asuintuvasta

on hänellä 1 ^/f metrin korkuisille Jaloille rakennettu tavara^aittansa.

Jonka purnuissa hän säilyttää Jauhonsa, orsilla lihansa Ja kuivatut kalansa;

siellä on hänellä puolukka-astiat, siellä setrinkäpyvarasto, samaan aittaan

hän ripustaa seinille harvalukuiset verkkonsa, mertansa; siellä saat nähdä

käpäläraudat, joilla sopuleja pyydetään, y. m. pyyntöneuvoja. Näiden

taloustarpcidcn joukosta voit jossakin talossa vielä löyi.ui t.tl<Mi!ialtiankin,

kotijumalan, istumassa tuohipussissa tai pienessä arkkusessa; hänta sinulle

nä3'tetään kuitenkin vain siinä tapauksessa, että olet osannut herättää

ostjakissa luottamusta Ja vakaumuksen, ettei häntä tuo näyttäminen saata

tyrmään istumaan. Aitan ulkopuolella oven edustalla olevalla sillalla

saat nähdä os4*akin suksia Ja koirakelkkoja, aitan alla ärhentelevät vie-

raalle hoikkaruumiiset, pitkäjalkaiset Ja pystykorvaiset piskit, nuo ostjakin

»kaikki kaikessa". Tanhua Ja Jonkunlainen navetta eivät suuresti huo-

miota herätä etkä niitä kaikissa taloissa olekkaan. Mutta tämä elämä

olisi todella „8urun ja murheen laakso", jos ei saisi joka viikko hautoa

jäseniään kylyn pehmentävässä hiiyryssä, näin ajatitlee suoniaiaincn,

näin ostjakkikin. Miten välttämättömänii siperialainenkin kylyä pitää,

sen sain nähdä eräässä kylässä. Pirtti oli palanut, perhe asui huonossa

maahan kaivetussa hökkelissä, jossa talven vietto meikäläisen mielestä

oli mahdoton. Tilava, hyvinrakennettu kyly oli tulipalosta säilynyt.

Kun isäntä valitti, ettei hän Jaksanut hetikään uutta tupaa rakentaa, huo-

mautin että kylystä tulisi oivallinen pirtti. «Missäs minä sitten kylpisin?*

~ »Ka tee nykyisestä asunnostasi sauna*. Tämä ehdotus ei kuitenkaan

3
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miellyttänyt, sillä ukon mielestä maapirtti oli liian pieni, ahdas ja matala

saunaksi, mutta tarpeeksi suuri ja tilava 7—S-henkisen perheen asun-

noksi! Lisättävä on, että tämä mies oli venäläinen; os^*akilla ei kylyyn

nähden ole noin suuria vaatimuksia.

Jos os^akki, mies tai nainen vastaasi sattuu, voit hänen mahdolli-

sesti tuntea ostjakiksi leveistä latuskaisista kasvoista, joille ulkonevat

pnskipiiät antavat kulmikkaan muodon, lalusk.iiscsta ni ;i.ist,i, jonka varsi

pyrkii painuiuaan piian sis.i.in vetiicn alapiiiitii hiukan taivasta kohden,

useinkin kapeista, tiirottavisla silmistä sekii hartiakkaast a, tavallisesti hiukan

kumarasta ja tanakasta vartalosta; puvusta on mahdoton eroittaa häntä

venäläisestä. Harvoissa kylissä on enää naisilla kätköissäänkään vanhaan

vaateparteen kuuluvia esineitä. Mutta jos sellaisia on, näyttää emäntä

hyvin mielellään, millaisessa asussa os^akkinainen juhlatilassa komeili.

Silloin oli hänellä yllään omakutoisesta palttinasta tehty helmikauluksinen,

nypläniekka paita, jonka hihat ja rinta olivat koristellut monenmoisilla

punalankakirjaTluHla, hefmfn ja tfnapyöryköin ommelluilla nauhoilla reu-

nustettu vcrk.tkauhtana, kirj.ival ^^ukat jalassa seka taidokkaasti iielniitetyt

kcn.i-.it. Lisätäkseen viclii pukunsa kauneutta sovitteli hiin rinnoillensa

useitakin helmisia, 5 O cm leveitä rintakaulureita tinaisinc koristeineen

ja helyineen, kiinnitti palmikkoihinsa helmiletkuja, joiden päässä riippui

vaskisia pyöriä ja rahoja, sitoi otsallensa helmillä kirjaillun leveän otsa-

nauhan ja peitti päänsä kuvikkaaseen huiviin, jonka hetaleihin runsaasti

oli pieniä kulkusentapalsia solmieltu. Arvelette varmaan, että korua oli

liian pa^on. Siltä se minustakin näytti ja kuului, sillä tuollaisessa

puvussa ei voi, kuten meidän runomme neittä ja naista neuvovat, .sie-

votsesti sipsutella, keveästi käyskennellä*; noin vaatetetun ostjakittaren

kulkiessa kuuluu liiliiiii ja helinä pitkän matkan piiähän. Multa tämiikin

puku — kuinka paljon siiniikään aito-ostjakkilaista oli, en kykene sano-

maan on jo joutunut muistojen joukkoon ja ostjakitar pukeutuu,

kuten täkäläinen venäläinenkin nainen, europpalaisiin ruumiinmukaisiin

vaatteisiin; venäläisen naisen kansallispuku avokauiaisine rätsinöineen ja

sievine sarafanoineen ei, sivumennen 'sanoen, näy voineen kiivetä l^lmän

Uralin poikki raakailmaiseen Siperiaan. Kun kerran Haisen puku on

kokonaan venäläis^nyt, on itsestään selvää, että ostjakkilaisesta miesten

puvusta ei ole jälkeäkään. Alkuperäisellä kannalla olevien kansojen
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miespuoliset jäsenet näkyviit kaikkialla olevan suurempia ^iiuioii hulluja"

kuin heidän naisensa, ja sivistys tässäkin, kuten monessa muussakin

asiassa, antaa, paha kyliä, vahvemmaUe sukupuolelle johtavan aseman.

4.

«ElkSä huoKko huomisesta päiWtetfi, huomisella paiva on suru

itseltänsä*. Tuo opetus johtuu väkisenkin mieleen, kun näkee täkäläisen

talonpojan ja erittäinkin ostjakin elämää. Jos tuossa lauseessa sanat

„huominen päivä" vaihdetaan sanoihin „tuleva vuosi", voi sitä aivan

sanalleen ostjakkeihin sovittaa. Jos ostjakki talven kuluessa saamastaan

saaliista jaksaa säilyttää sen verran, että hän kesän antien avulla voi

hätimiten päästä vuoden eteenpäin, on hän hyvin tyytyväinen; seuraa-

vaata vuodesta saa Jumala Ja Tsaari pitää huolen. Ei hänelle edes johdu

mieleenkään, ettei kruunukaan ilmaiseksi auta ja että voi sattua sellai-

siakin aikoja, jolloin ei »metsä mielly, kostu korpi, taivu ainainen

Tapio, anna Ahtolan asukas*, tai jolloin hän tai perheensä on iQrkene-

mätSn jotain syötäväkseen haalimaan. Ja nykyisinä aikoina nälcyy usein

niin käyvänkin; silloin ci auta muu kuin kiristää nälkävyötä ja lähteä

venäläistä kauppiasta rukoilemaan, ehkä hän entisen velan lisäksi vielä

antaa muutaman puuJan jauhoja, jonkun naulan suoloja, tupakkaa, ehkäpä

jonkun lantin viinaksikin vastaisten parempien päivien päähän.

Denvfankalla asuvat ostjakit ovat venäläisiltä naapureiltaan omista-

neet vakinaiset asunnot, omistaneet puvun ja elintavat, mutta venäläisten

elinkeinot eivät heitä ole miellyttäneet, varsinkaan ei maanviljelys. «Ne

ovat meille liian vaikeita, emme ole tottuneet niihin*, saat vastaukseksi,

kun tuota seikkaa ihmettelet. Samassa kylässä voi venäläisellä asukkaalla

olla peltoja, joihin hau kylviiii ruista ja ohraa, olla pcrunatarhansa,

mutta vaikka ostjakki alituiseen näkee, mikä hyöty hiinclle hädän het-

kenä voisi olla kattilallisesta perunoita, ei hän kuitenkaan istuta niitä

*edes laiyan pihamaansa nurkkaan, saati sitten rupeaa hommaamaan varsi-

naista perunapeltoa. Suurempaa huolta ja vaivaa vaativasta viljankas-

vattamisesta ei näin ollen voi olla puhettakaan. Karjanhoito on parem-

u ij- i^ .o l y Google
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min heitä miellyttSnyt; useassa talossa on lehmä, jossakussa kaksikin, olipa

yhdessä kokonaista kolme, kaksi härkää ja v ksi lehmä, joka suhde kar«

jankasvaltajain miclcstii taitaa olla miriiipiiiiun. Syyiui lehmien pitoon

lienee se, eitä osljakkicii, voidakseen suorittaa kyvtiveholiisuuteiisa ja

telidu tarpeelliset ostos- ja kapakkamatkansa, on pidettävä hevosia, joita

kylissä on oloihin katsoen hyvin paljon, kuksi, kolme» jopa neljäkin

talossaan; näille on pakosta heinää tehtävä ja samassahan voi sitä kolhia

muutamalle sarvipäällekin, joka antaa maitoa» jos ei muuksi niin teen

höysteeksi, ja tekee siten kalliin sokurin tarpeettomaksi. Omituisimman

karjanhoitotavan tapasin kauimpana sydänmaalla olevassa kylässä. Lehmiä

siellä oli kyllä vain kolme, mutta niin kauniita, lihavia ja pyöreitä kuin

pavut, etten moista ennen ole nähnyt, en edes Suomen karjanäyttclyissäkään.

Pian sain kuitenkin nithJä, «ettei ole koiraa karvoihin katsomista". Leh-

mistii lypsi vain yksi ainoa, sekin pienen teekannulliseu, ehkä '
.j litraa

kerrallaan. Ja sitiikös maitoa puti juoda! Variltiiän sc oli punerta-

vaa, maultaan kuin tinaamattomassa kupariastiassa seisonut vesi. Aivan

vasten tahtoani oli ensimäinen suun täysi samassa lattialla. Selityksen

lehmien lypsämättdmyyteen ja maidon kummallisuuteen sain pian. Lehmät

näet olivat vanhoja, 10 —IS vuotta, ja tuskin kertaakaan kantaneet. Eukot

kyllä vakuuttivat, saadakseen lehmät lypsämään ja maidon paremmaksi,

rukoilleensa, vieläpä tuohuksiakin virittäneensä jumalankuvien eteen, mutta

mitään apua ei näiltä ollut tullut. Olisin sydämestäni snonut, että eräs

hyvä kotoinen ystäväni, agronomi, olisi ollut mukanani; han varmaan

olisi eukoillekin syyn selittänyt.

Mutta yksi kotieläin on, jonka kasvattamiseen ja hoitamiseen ost-

jakin ei tarvitse oppia käydä, ja se on koira. Tämä eläin on hänelle

kaikki kaikessa, «se on meille kalliimpi kuin venäläiselle lehmänsä,

ilman sitä saisimme nälkään kuolla*, vakuuttaa ostjakki. Tuon eläimen

tärkeyden näkee niiden hinnastakin. Tavallinen metsäkoira maksaa 30

—

30 ruplaa, onpa eräällä täkäläisellä sellainen koira, josta hänelle olisi

maksettu 75 ruplaa (= 200 mk.), mutta hän ei sanonut sitä edes 150

ruplasta (= 400 mk.) myövänsä. Mitä ovat meidän mctsästäjiemme

setterit, pointerit y. m. -erit näiden rii-.nalla! Mutta tuollaisen koiran

onkin Iriydettävä hirvi tai sopuli vaikka maanraosta ja saatettava se isän-

tänsä saaliiksi, sen on uskallettava iskeytyä kontion koipeen, jos metsän-

kuningas suuttuneena maistamastaan rihlapyssyn luodista on ruvennut
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kirjavoittamaan ostjakin ruumista tai hänen pclänahkaansa nylkemiiän.

Sen on vedettävä pienissä kclkkasissa saalis kotiin, sen on kuyetettava

suksillaan seisovaa os^akkia eränetso-retkiilä, ja lopuksi on sen osattava

tyylyväisenä, nurkumatta nähdä nälkää, kun isännälläkään ei ole suuhun

pantavaa. Sellainen koira on 08^'akille aarre, jonka hintaa syrjäinen ei

osaa arvostella. Mutta kun kaikkia vaatimuksia täyttävää koiraa ost-

jakillekin harvoin sattuu, on hänen pakko pitää niitä useampia, 5— 10, Jopa

enemmänkin. Tuollaisen koirajoukon syöttäminen ei ole niinkään helppoa.

Naisten eli, kuten ostjakki sanoo, akkujen piiätyönä kesän aikana onkin

kalanpyytäminen porlicen ja koirien tarpeeksi sekä talven varaksi.

Kun maamiehellä vaivojensa tulos alkaa olla käsissii, silloin vasta

ostjakki lähtee ctsimiiän sitä, minkä Jumalan kiijuri käskykirjeillään on

metsänhaltian käskenyt hänelle antaa*. Metsäs^aika alkaa oikeastaan

vasta Simonpäivästä, l:stä (meidän lukumme mukaan 13:sta) päivästä

syyskuuta, vaikka jo muutama viikko, parikin sitä ennen, voidaan kul-

jeksia kylän lähistöllä hirviä katselemassa ja niille jousia virittämässä.

Metsälle tähtäät muodostavat pieniä joukkueita, artteleja, kussakin 2—

3

miestä; Jokaisella arttelilla on oma jokilatvansa, jonka ympäristöltä saa-

lista etsitään. Siellä on heiliä matalat metsäpirttinsä, joista käsin erä-

retket, muutamia p.iiviä kestävät, tehdään, ja joissa miesten mets.illu

ollessa naiset leipovat, kaadettujen eläinten lihoja suolaavat ja toimittavat

muita kotiaskareita; ennen aikaan oli naisten velvollisuutena vedättää

koirilla tai vetää itse saalis nuyapaikkaan, mutta nykyään kuuluvat »akat"

niin laiskistuneen, etteivät juuri phrtista kauas liiku. Tuo metsäpirtissä

eläminen, kaukana asumuksilta kestää koko pyyntii^an, toukokuun alkuun,

ainoastaan joulukuun 6:ksi (18:ks0 päiväksi ssapuvat ostjakit suksillansa

myömään jonkun osan saaliistansa ja veroansa suorittamaan sekä mah-

dollisesti hankkiakseen itselleen jonkun iloisen päivän kapakassa, jonka

muisto saa hauskuttaa keväisiä vaikeita pyyntipiiiviä. Tallanien oli met-

sästystapa ennen ja vieläkin sitä jotkut käyttävät. Monet pitävät kuitenkin

mukavampana tehdä kodista kusin viikon, parin met.sästysmatkoja, var-

sinkin syksyllä, jolloin on vaikea kuljettaa paljon ruokavaroja muuten

kuin jokitietä. Kylienkin ympärillä voi kyllä hyvällä menestyksellä met-

säs^tä haijoittaa, sillä metsästysmaat ovat aivan kylän kynnyksellä;

os^akit kuitenkin valittavat, että riista vuosi vuodelta kaikkoaa yhä

kauemmas asumattomille jokien latvoille.
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Entisistä pyyntiaseista on Demjankalla jousi saanut väistyä kay-

tiinnöstii tuliaseiden tieltä, korkeintaan joku salokylän asukas haulien

loputtua tappaa tylppäpäisellä vasamalla muutamia oravia. Pii- ja nalli-

lukkoisia pyssyjit vielä käytetiian, mutta tavallisesti vain haulikkoja; ken

vain suinkin voi, hankkii hirvien ajoa varten itselleen «lierdankan*,

takaaladattavan luotipyssyn, tai ostaa tussarin, jota voi tilaisuuksia myöten

käyttää joko luodlkkona tai haulikkona. Kaikenlaisten loukkujen teke-

misessä, piikkipohjaisten hautojen laittamisessa, rautojen ja jousien virit-

tämisessä hirvien ja sopulien poluille ovat vanhukset täysin oppineita

nasiarcj.i, mutta \ alitttiavasti näyttää siltä, että nämä pyyntitavat alkavat

joutua pois kiiyt.innöstä, sillä miorot miehet turvautuvat yhä enemmän

ja enemmän hyviin jalkoihinsa, t«'irkkaan silmitansä ja vakavaan käteensä.

Tunnustaa siltä, että ostjakin metsästäminen alkaa saada yhä enemmän

ajanvietteen luonnetta; on jo sellaisiakin nuoria miehiä, jotka metsästävät

vain sentähden, että he voisivat kehua metsästystaidostaan, -onnestaan ja

saaliinsa runsaudesta. Mainitsin edellä, että os^akki ei kykene maan-

viljelmäksi; toinen syy siihen, ettei hän ole omistanut venäläisten elin-

keinoja, on etsittävä ylpeydessä. Ostjakin mielestil maata tonkiva ja leh-

mien jäljessä juokseva venäläinen, joka korkeintaan uskaltaa ampua koti-

kankaalta teeren tai peltopyyn, on raukka, jota vastoin hän on joiikun-

moinen sankari, joka uskaltaa heittriytyä kaikkitri nietsiinvaarojen ;ilaiM.k^i.

Paha vain, että tämä matoinen maailma on niin kiperä ja kapera, että

se useimmiten antaa sankarin hoippua tyhjin vatsoin, silloin kuin pelkuri

pakahtumaisillaan uunilla kellottaa. Mutta yksi sankarin hyveitähän on

sekin, että hän osaa nähdä nälkää.

Vielä nytgrään voi kuitenkin sanoa, että os^akki harjoittaa metsäs-

tystä jotenkin innolhi, ja että hänellä tästä on jommoinenkin tulo, jos

nimittäin metsä on ollut suotuisa. Itse ostjakit vakuuttavat metsästys-

aikana voivansa ansaita 200:n ruplaan, mutta luulen, että tuon summan

saaminen useimmalle on vain hurskas toive, ja että hän saa tyytyä 100

— 150 ruplan ansioon, monenkin saalisrahoiile taitavat vielä kymmen-

luvut rnttau. Saaliin arvo on kyllä suurempi, ja ostjakit voisivat saada

kauniitkin rahat, elleivät he olisi pakoitettuja myömään tavaroitaan täkä-

läisiiie kauppiaille, jotka tavallisesti maksavat vain puolet siitä, minkä he

samasta tavarasta Tobolskissa, Tjumenlssa tai Irbitln markkinoilla saavat

Matkojen pituus sekä yksityisten saaliin suhteellinen pienuus estävät
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kuitenkin os^akkeja noita markkinoita hyväkseen kayttämaatä, ja lisäksi

tulee vielä n. k. lainaussysteeml, josta alempana vähän mainitsen.

Metsästyksen rinnalla on demjankalaisen 08^'akln elinkeinona mai-

nittava kalastus, mutta sitä haijoitetaan melkein ainoastaan omaksi tar-

'

peeksi. Osjakkien köyhyys, vähäväkisyys sekä mahdollisesti huolimatto^

muuskin estää heitä hyväkseen käyttämustä kalaisia jarvi.iaii ja jokiaan.

Kun kuulee puhuttavan järvistä, joissa keväisin kalaa „kic!uiu kuin

pmiiiia", niin että sitä vaikka lapiolla voi ammentaa, johtuu välttäni.itiä

kummastelemaan, kun sellaisen rannalla oleva kylä moneatikin nälkää

näkee. £n todella osannut ihmettelystä sanaakaan sanoa, kun erään

pienen joen varrella olevassa kylässä valitettiin, ettei ollut pataan panta-

vaa, ja kuitenkin samana päivänä tuota jokea kulkiessamme pienellä

uistimella sain ne^ättäl^mmenta tavallista haukea 1 Todentotta nälän

näkeminen tuollaisissa paikoissa, joissa metsän ja veden annit melkein

itsestään pataan lentävät, on anteeksiantamattominta huolettomuutta, vaikka

ostjakit olisivat vieläkin vähäväkisempiä kuin ovatkaan. Sen sijaan, että

he edes koettaisivat käyttää hyviiksecn vesiensä rikkauksia, vuokraavat he

nifdCn käytäntöoikouJcn venäläiselle kauppiaalle muutamista kymmenistä

ruplista, joka sekin olisi hyvä apu pienelle kyläkunnalle, jolleivät nuo

huokeasti saadut rahat vielä huokeammin menisi, ja menisi aivan turhaan.

Eivätkä Den^ankalla asuvan ostjakin tulolähteet ng*oittui8i metsästyk-

seen ja kalastukseen, jos he vain tahtoisivat vähänkään ponnistella. Met-

sässä kasvaa yllin kyllin seetrejä, Siperian mäntyjä, joiden kävyistä saadut *

pähkinät ovat hyvässä hinnassa, moni kopeekka joutuisi osljakin taskuun,

jos hän poimisi vidalta kasvavia puolukoita, eipä vaivat halkojenkaan

hakkuussa turhaan menisi, voisipa monta muutakin tulolähdettä lö>'tj'ä.

Mutta ostjakissa ei ole miestä niitä hankkimaan. Alituiseen puuhaan ja

ahkeroimisecn hän on haluton; hänen täyty v niin sanoakseni silmiin-

räpäyksessä rikastua ja sitten toimettomana nauttia hyvyyksistään. Mutta

ostjakin onnettomuudeksi hänen suonsa, korpensa ja kankaansa eivät ole

Klondyken kultakenttiä. Hänen talvisin löytämänsä rikkaudet ovat kulu-

tetut suureksi osaksi ennen t^ven loppua; kesänaika, nautlntoalka tuo

mukanaan monellekin, ehkä useimmalle mustia päiviä, kärsimyksiä, puu-

tetta ja nälkää. Mutta sittenkin hän tahtoo nauttia, nauttia jos ei muusta

niin toimettomuudesta ja kauniista Ilmasta!

Patkanev on laskenut että keskinkertaisesti toimeentulevan os^akki-
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perheen vuositulot Irtyshillä ovat kcskiinaärin n. 168 rpl. (n. 450 mk.)

vuodessa. Yhtä paljon, kuten edellä jo sanoin, voi arvata keskinkertaisen

denuankalaisen metsästäjän hyvänä vuotena voivan ansaita. Summa e{

ole suuren suuri» mutta ehkä sillä voisi toimeentulla, ellei huonoina

vuosina elää tarvitsisi. Mutta kun olemme niin vaillinaisesti rakennetut,

että «suu syö, vatsa vetää* yhtähyvin hyvinä kuin pahoinakin päivinä,

ei osaakin auta muu kuin velkautuminen. Hänen saamamiehiään ovat

valtio ja venäläiset kauppiaat tai varakkaat talolliset. Auttaakseen ost*

jakkeja on valtio perustanut täkäläisiä ostjakkeja varten Dcmjanskiin

jauhuvaraston sekä Tsint^rilan kyliiän ruuti-, lyijy- ja haulikeilarin, joista

ostjakeilie määrättyihin hintoihin myödiiän noita tarvetavaroita, annetaanpa

vielä, vaikka rajoitetussa määrässä, velaksikin. Valtio on kuitenkin

tarkka isäntä, joka vaatii määräaikaista velan suoritusta, ja jos suoritusta

ei ala kuulua, voidaan velallinen antaa jotlenkin tarvitsevalle työmieheksi

ja palkka otetaan velan maksuksi. Mutta kun ostjakkikin tarvitsee vielä

pa^on muutakin ja kun valtionvarastosta annettu jauhomäärä ei riitä, on

käännyttävä kauppiaaseen. Mutta vaikka kauppias maksun suhteen ei

olekkftftn nifn tarkka kuin valtio, on kauppaväleistä hänen kanssaan ost-

jakille jMlji i kin vuhinkoa. \'clallinen on aina lainanantajasta riippuvai-

nen nn:iMll.ikin maailmassa ja vielä enemmän Siperias>a. Kun ostjakki

saaliinensa saapuu tiliä tekemään, osaa kauppias pitää huolen siitä, ettei

hänen rahansa ole korkoa Icasvamatta lainassa ollut. Mikäli täkäläistä

. kauppiasta tunnen, täytyy sanoa, että hän, vaikkakin kirjanpito on yksi*

puolinen, menettelee velallisiaan kohtaan täysin rehellisesti, mutta ei

täällä tarvitsdckaan vääryyttä, tehdä rikkaaksi päästäkseen. Jos osUakki

saa saaliistaan 100 ruplaa tavarassa, on varma, että kauppias siitä saa

markkinapaikoissa 200 ruplaa, siis 100 Vo voiton! Mitä merkitsee kaup-

piaalle, jos han jaakin saamatta joltakin ostjakilta muutamia kymmeniä

ruplia, kun hän saman o--.j,ikiii /ivalla un vuosien kuluessa saloja ansain-

nut. Ja tuollaiseen cp.aJuUiseen kauppaan on ostjakin tyytyminen.

Talven saalis useinkin menee entisen velan maksuksi, monesti ei riitäk-

kään; taas täytyy ruveta uutta ottamaan. Tuollaista menoa jatkuu vuosi*

vuodelta, os^akki muuttuu vähitellen jonkunlaiseksi kauppiaan palkka-

laiseksi, tulee kokonaan hänestä riippuvaksi. Ja hyvä on, jos kauppias

on kunnon mies, eikä riistä suojattiaan putipuhtaaksi. Näkee joskus

sanottavan tällaista auttamista hyväntekeväisyydeksi, ja sitä se tavallaan
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onkin, siilä ilman tätä lainausjärjestelmää saisi monikin os^akki panna

hampaansa nuilaan, mutta se on viisaan miehen hyväntekeväisyyttä,

miehen, joka ymmartäii, että »parempi on lehmä lypsää kuin tappaa",

vaikka lopuksi saisikin vain luita lihojen asemesta.

Mutta vaikka saalis ei oldckaan suuri, vaikka epäedulliset kauppa*

suhteet estävätkin saamasta siitä tyydyttävää toimeentuloa, eläisivät ost-

jakit sittenkin paremmin, ellei olisi tuota heidän rakastamaansa „mustaa

vettä", viinaa niin viljalta saatavana. Se se on heidän kirouksensa, se

on heidän kurjuutensa suurimpia syitä, se on koko täkäläisen väestön

sekä henkisen että aineellisen hyvinvoinnin pahin loukkauskivi. Ostjakit

etenkin ovat viinan juontiin Icaikesta sydämestään antauneet, sitä eivät

nauti vain miehet, vaan yhtäsuurella hatulla naisetkin, nauttivat suuret

ja pienet. Milloin os^akilla vain on kopeekkakin taskussa, on se heti

kannettava kapakkaan. Jos ostjakkia onni on suosinut ja antanut hänelle

liiemman ruplan, ei hän lähde kotiinsa kapakasta ennenkuin viimeinenkin

lantti on kapakoitsijan laatikkoon kadonnut; jos hän saalisraholllaan on

aamulla jaksanat lunastaa chycii puvun, saat varmaan illalla nähdii hiinen

hoipertelevan kyläkujaila vanhoissa ryysyissään. Perheen isä voi kapakka-

kylässä kesänajalla viettää viikkoja ja kuukausia juoden kaikki tilapäiset

ansionsa välittämättä vähääkään, vaikka perhe kotona nälkään kuolisi;

jos hän jollakin tavoin on jaksanut kotiväelle tuomisia lunastaa, saat olla

Tarnia siitä, että tuomisissa on useampi viinapullo kuin jauhopuuta. Ja

että viinalla kastellussa maaperässä siveelliqpys el kovin rehoita, on itses*

tään selvää.

Mutta surkeinta Icaikesta on, ettei juuri tässä seikassa, joka mie-

lestäni on vaarallisin Siperian oloja rasittava pahe, kukaan sellainen,

johon asia koskee, ole pannut tikkua ristiin parempia oloja aikaansaa-

dakseen, eikä, ellen erehdy, aivan heti ole panevakaan. Paikalliset viran-

omaiset useinkaan eivät katso velvollisuudekseen eivätkä voivansa ehdoit-

taa sellaisia parannuksia, jotka samalla olisivat tavallaan lainvastaisia

venäläisen virkamiehen käsityksen mukaan; varsinkin näyttää kapakka-

kysymys olevan arkaluontoista laatua. Eräällä edellisellä matkallani kuulin

kerrottavan, miten eräs asianomainen alempi virkamies suuttui, puhui

yllytyksistä, kapinasta esivallan armollisia määräyksiä vastaan ja uhkaili

rangaistuksilla, kun erään kylän vaikuttavat miehet, jotka naapurimaassa

olivat vähän tutustuneet raittiusasiaan, olivat saaneet kyläläisensä pyytä-
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mään, ettei kylään maiimttya kapakkaa avatlaisikaan : yleinpiun viran-

omaisten, muistaakseni, sunotliin kuitenkin ottaneen kyliilaistcn pyynnön huo-

mioon, kuten luonnollista olikin. Samanlaisesta lain käsittämisestä ja

virkamiehen Icäsityksestä velvollisuudestaan olen täälläkin esimerkkejä

tavannut. Eräskin, jonka kanssa kapakasta puhuin, myönsi erittäin

suotavaksi» että se pyhinä ja juhlina pidettäisiin suljettuna, mutta kun

laki määrää sen kiinnipidettäväksi vain kirkonmenojen aikana, niin minkäs

asialle voit. Hytyy vain katsoa, miten lepopäivät muuttuvat pahimmiksi

juopottelupäiviksi, kunnes esivallan säätämä uusi laki mahdollisesti toisin

määrää. On tiiysi tunnustus annettava niille ponnistuksille, joita hallitus

on tehnyt ostjakkein ja muiden alkuasukkai.kii auttamiseksi; ne ovat

epäilemättii tehneet heidän aineellisen toimeentulonsa helpommaksi, va-

pauttamalla heidät osaksi kauppiasten mielivallasta. Vielä suuremman

helpoituksen tuottaisi prof. Jacobin ehdotuksen mukaan järjestetty apu,

että nimittäin valtio ottaisi toimekseen hankkia Siperiaii pohjoisosissa,

noilla raukoilla rajoilla asuville alkuasukkaille kaikki heidän tarpeensa.

Mutta paha Iqrllä tuota ehdoitusta ei voida käytännössä toteuttaa, eikä

siitä apua olisikaan toivottua, ellei valtio samalla ottaisi myös saaliin

myyntiä kohtuullisesta palkkiosta välittääkseen. Ja nuo avut ja apu-

ehdoitukset ovat tyhjään heitettyjä, puuliat ja ponnistukset ilman luultuja

seurauksia, niin kauan kuin vuosituhansia sitten lausuttua l(»tuutta „ei

ihminen elä ainoastaan leivästä" auttamisen suimnittelijat ja apukeinojen

keksijät eivät ole tarpeeksi huomioonsa ottaneet. Niin kauan kuin kansan

henkistä tilaa ei paranneta, niin kauan kuin ylitsevuotavan viinalekkerin

suuta el tukita, niin kauan ei parannusta aineellisiin oloihin tarvitse

odottaakkaan, siihen asti ei osaakin elämä edisty, vaikka jauho- ja~tavara-

makasiineja laitettaisiin joka talon pihalle, vaikka joka ainoa os^akki

syötettäisiin lihavaksi kuin herneen palko. Aineellinen hyvinvointi on

kansan henkisen, siveellisen terveyden pääehtoja, mutta sen hankkimi-

seen on pantava painoa vain siksi, ett.ä sen avulla henkistä hyvinvointia

voitaisiin valmistaa. NIutta Siperian kansan ja erittäinkin sen alkuasuk-

kaan sekä henkinen että aineellinen menestys vaatii ehdottomasti: „viinat

pois!" Se huuto kaikuu idästä, se kaikuu lännestä, se kuuluu kaikilta

ilmansuunnilta, ja ainoastaan kuurot sekä välinpitämättömät voivat tuolta

huudolta korvansa ummistaa. Tunnustettava on, että valtion vlinamono-

poli, joka täälläkin kohta toimeenpannaan, on omiansa jossakin määrin
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viinankayttSä irahentänijian, siten kun yksityiseltä henkilöltä tai kylä-

kunnaita otetaan mahdollisuus käyttää tätä kauppaa omalcsi hyödykseen,

ja toivottavasti tämä on vain ensimäinen askel raittiuden hyväksi, mutta

olevfa oloja se el voi suurestikaan parantaa. Siperian kansoja ei voida

auttaa pitkäaikaisella lääkitsemisellä, taulKi 011 leikkaus tehtävä, ja teh-

tävä mitä pikemmin. Täkäläiselle demjankalaiselle ostjakkiväestnlle on

näin ihmisellisesti katsoen kaikki apu liian myöhäistä, sillä se makaa

kuolinvuoteellaan, mutta onhan muuallakin ostjakkiscutuja, joissa olot

näkyvät samaan suuntaan kehittyvän, onhan täällä muitakin alkuasuk-

kaita, joita ostjakkipaikojen kohtalo uhannee: henkisesti ja ruumiillisesti

lannistuminen, riutuminen ja kuoleminen.

Kaunis ja valoisa ei ote se kuva, jonka demjankalaisen ostjakin tilasta

olen voiiuii anuui ja jokainen ymmärtää, ettil se silminnäkijästä vieläkin

synkemmältä näyttää. En ole voinut enkä tarkoitiaiuilkaan täydellisen,

kaikinpuolisen ja yhtenäisen kuvauksen antamista, mutta toivon, että

nekin hajanaiset piirteet, joita olen kertonut, voivat jossakussa suomen-

Sukuisten kansain kohtalosta tietoja haluavassa lukuassa edes vähäistä

mielenkiintoa herättää. Os^akkikansan oloihin tutustumisen en arvele ole-

van aivan turhan suomalaisellekaan. Heidän kohtalonsa voi osaltaan

opettaa meitä yliä kiitollisemmiksi siitä onnesta, joka heidän veljeskan-

salleen. Suomen kansalle, on suotu, kun se on saanut rauhassa, häiritse-

mättä kehittyä ja kehittää henkisiä voimiaan; heidän kohtalonsa voi

myöskin o.saltaan näyttää, millaiselle perustalle pienten, vähäväkisten

kansojen elämän juuret ovat juurrutettavat, ettei ensimäinen kovempi

vihuri kanna kansaa juurineen maaperälle, jossa sitä kuivettuminen, kuih-

tuminen ja kuoleminen uhkaavat
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IL Ostjakkeln ahritulUla.

1.

„EpäjumaIanpalvcIiiksonsa ovat he säilyttäneet sellaisena kuin he

sen omistivat jättiläiseltä NevroJilla; — — heillä on temppeleitä ja

temppeleissä leikattuja hopeisia, vaskisia, puisia ja kaikenlaisia nukkeja.

Ja he rukoilevat seisoen, pyörivät ja tanssivat. Ja sanovat he: me

rukoilemme Sheitania ja kulkee hin kyliä myöten." Tällainen on kuvaus

os^akkein uskonnosta ja uskonnollisista menoista v:lta 1675. Monet

ovat tätä kuvausta täydentäneet myöhemmin» joten noista seikoista

nykyään jo jotain tiedämme. Mutta sittenkään eivät tietomme ole kovin

runsaat. Syynä siihen on, että ostjakit harjoittavat uskonnollisia meno-

j.KUi iTtla^-sa; he ovat suurimmaksi osaksi kastettuja ja suntätKlcn pakui-

letut ulkonaisesti kristittyinä esiintymään, t 'sljakkim.nlle leviävä venä-

läinen asutus vaikuttaa myöskin vanhua uskontoa tukahuttavasti. Kui-

tenkin on usko vanhoihin jumaliin vielä kaikkialla voimassa, toisin

paikoin vahvempana, toisin heikompana. Vielä rukoilee eteläisimpänäkin

asuva» venäläistynein ostjakki metsän ja veden haltiaa riista-arkkuansa

aukaisemaan» vielä pyytää hän omilta jumaliltansa terveyttä» onnea ja

menestystä sekä lepyttää näitä uhreillansa» mutta niin salassa» että uhri-

toimitukseen harvoin pääsee samassa kylässä asuva venäläinen asukas

osalliseksi. —
Vaikka useimmat lukijoista lienevätkin Krohnin ^Suomensuvun

pakanallinen jumalanpalvelusi-nimisen teoksen johdolla tutustuneet suo-

mensukuisten kansojen uskonnolliseen käsitykseen, tahdon tässä kuitenkin

esittää otteita Castrenin ostjakkeja koskevasta esityksestä. Castrenin

tiedot ovat saadut pohjoisimpana, aliseii Obin varsilla asuvilta os^akeilta.

„Kun ostjakkien koko uskonnon olemus perustuu taikuuteen, ovat

heidiin pappinsakin etupäässii noitia, sliamaneja. Näiltä kysytään neuvoa

kaikissa epäiltävissä tapauksissa, mutta shamani ei itse vastaa yhteen-

kään kysymykseen välittömästi, vaan jättää asian aluksi jumalien rat-

kaistavaksi ja selittää sitten näiden vastaukset kysyvälle.

Tällaisia kysymyksiä ei kuitenkaan voida esittää korkeimmalle,

taivaalliselle jumalalle, jota ostjakit kutsuvat nimellä Tnim (/'u>nfn}.

siliä hän puhuu ihmisille vain ukkosen ja myrskyn vihaisessa äänessä,

Tummin uskotaan kyllä seuraavan ihmistä kaikkialle» häneltä ei jää

huomaamatta hyvä eikä paha maailmassa, ja hän katsoo, että jokaiselle
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tapahtuu oikeus, mutta siitä huolimatta on hän kuolevaisille saavuttama-

toin ja hyvin pelattava olento. Mitkiän rukoulnet elvSt häntä saavuta,

ja hin hallitsee maailmaa oikeuden jirkkymättömien lakien mukaan.
Uhreilla ei ansaita hänen suosiotansa, silla hän katsoo ainoastaan ihmisen

omaan sisälliseen ansioon ja jakaa sen mukaan antejansa vaatimatta

uhreja ja rukouksia. Kun ostjakki sattuneessa tapauksessa tarvitsee

korkeamman apua, täytyy hänen käSntyS alempiin Jumaluusolentoihin.

Näistä on tavallisesti tehty jonkunlaisia kuvia, ja ne ovat osaksi sukujen
yhteisomaisuutta, osaksi kuuluvat yksityisille perheille tai henkilöille.

Useinkin on vaikeata eroittaa näitä erilaatuisia jumalankuvia toisistaan,

suurumnaksi osaksi ovat ne veistetyt puusta ihmisen muotoon ja esittävät

joko mIeS' tahi naispuolisia olentoja. Sukujen omistamat jumalankuvat
ovat kuitenkin aikojen kuluessa saaneet komeamman asun kuin muut.

Niitä saa nähdä puettuina punaisiin vaatteisiin, kaulakäätyihin ja muihin

koristuksiin. Kasvot ovat usein peitetyt pellillä ja miespuolisella kuvalla

oh usein miekka ja sotisopa. Ostjakkein yksityiset ja perhejumalat

ovat joko omituisesti muodostuneita kiviä tai muita eriskummallisia esi*

neitä, tai etenkin pieniä puukuvia, joilla on ihmiskasvot ja suippo pää.

Jokaisella perheellä, yksityisellä henkilölläkin on yksi tahi useampia

jumalankuvia, jotka toimivat ostjakkein suojelusjumalina. — — Usein

on jokidsella sellaisella jumalalla omat tehtävänsä: toiset suojelevat poro-

karjaa, toiset antavat saalisonnea» huolehtivat isäntänsä terveydestä, avio-

onnesta j. n. c — — Tuon tuostakin muistetaan heitä uhreilla, jotka

tavallisesti toimitetaan siten, että jumalien huulia sivellään kalanrasvalla

tai verellä ja asetetaan lautasellinen lihaa tui kalaa heidän nautittavak-

seen. Tuollaisia yksityisuhreja voi ken hyvänsä toimittaa, mutta yleisissä

uhraustilatsuuksissa on pappi, shamani, välttämätön henkilö, sillä vain

hän voi avata jumalien sydämet ja puiiella heidän kanssaan. Shamanilia

on noitarumpu aivan välttämätoin kapine. Tavallinen ääni ei kuulu juma-
lien korviin, vaan täytyy heitä puhutella laulaen ja rumpua lyöden.

Kun shamaani on tappanut uhrieläimet (porot), ripustetaan nahka
ja sarvet jumalien kunniaksi pyhiin puihin, paikalle kokoontunut rahvas

syö lihan sittcnkun se vähän aikaa on ollut asetettuna jumalien kasvojen

eteen. — — Jumalien kunnioitus ei perustu mihinkään uskonnolliseen

tarpeeseen, vaan ainoastaan omanvoiton pyyntöön. Os^akkia ei pakolta

hartauteen ja nöyryyteen tietoisuus jumalien korkeudesta ja vallasta;

jumalille ei uhrata eikä heitä kunnioiteta heidän itsensä tähden, vaan

tarkoituksena on sen kautta saada toivonsa ja tarpeensa täytetyiksi ja

tyydytetyiksi. Kaikesta mitä jumalille annetaan, vaaditaan vastalahjaa.

Uhri on joko käsiraha, jolla otsjakkl sitoo jumalat palvelukseensa, tai

makso tehdyistä palveluksista. — — On selvää, että ostjakit jumaliaan

eivät kunnioita minään itsenäisinä voimina, vaan omina tottelevina palve-

lijoinaan. Ainoastaan TOrm, taivaallinen jumala, nauttii suurempaa kun-

nioitusta, vaikka hän ei ole minkäänlaisten palvelusmenojcn esineenä."

Tällainen on pääsisällykseltään Castrenin matkakertomuksessaan

antama kuvaus. Enimmän huomiota siinä herättää ylijumalan esitys. Tässä

suhteessa Den^ankalla asuvien käsitys täydellisesti eroo siitä mitä pohjois-

osljakeille on omistettu.
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Kun kysyt Demjankan OB^akilta heidän ylijumalansa nimeä, saat

epäilemättä vastaukseksi Tfit9m. Mutta asiaa lähemmin tieduslellessasi,

ei hänestä lähemmin selvää osata tehdä; hän on vain »bog* (jumala).

Sana Tfn^m merkitsee, paitsi Jumalaa, täkäläisessä murteessa vielä juma-

lanku V a a (obrasa.o, puhutaan paperi-, vaski- ja puu/«/.>wistä, — taivasta

Sekä ilmaa, saätä. Mikäli olen saanut tietoja, ei Tuijm ole minkään

ostjakki jumalan yksityisnimenä, vaan on joko yleisnimi ^ tai käytetään

osoittamaan kristittyjen jumalaa, josta ostjakeilla kyllä on hämärä

aavistus, mutta jonka puoleen he eivät koskaan rukouksilla eivätkä uhreilla

käänny. — Onko se jollakin alueella yiyumalan nimenä, en tietysti

vielä voi sanoa. Patkanov, venäläinen tutkija, joka etupäässä kerää*

mänsä kansanrunouden perustalla on koettanut eteläisen ostjakkiryhmän

uskonnollisesta käsityskannasta selkoa tehdä, lausuu: «Os^akkien ylin

jumaluusolento oli ja on vieläkin maailman hallitsija TStrim. Hän pitää

käsissään jumalien, ihmislcMi ja eläinten kohtalot. — — Mutta jumala-

ka.sitteen äiirettömyyden tähden oli käsitys hänestä ostjakeilla niin epä-

selvä, että he tietääksemme eivät missään koettaneet hänestä kuvaa tehdä.

7iir/m (myös Ä^um 'Junnu) on kaiken hyvän alkulähteen olennoitu käsite,

ja on hänellä, kuten useiden kansojen ylijumalalla, asuntonsa tähtitaivaan

kannella. Sentähden os^akit tuskin eroittavat käsitteitä jumala ja taivas.*

Patkanov siis arvelee, että sanan alkumerkitys olisi ollut jumala ja hänen

asuntopaikkaansa nimitetty asujan nimellä; päinvastainen merkityskehitys

lienee kuitenkin luultavampi, eikä ole aivan mahdotonta sekään, että

jumatamerkltys olisi verrattain myöhäinen, niiltä ajoilta jolloin korkeam-

mat uskonnot, ensiksi mahomettilainen, sitten kreikkalaiskatolilainen alkoi-

vat ostjakkcin käsityksiin vaikuttaa. Patkanov pitää kyllä ostjakkein

kansanrunoutta vanhana, johon ei tatarilainen eikä venäläinen vaikutus

olisi koskenut, mutta se tuskin on luultavaa. — Turim käsitteen epä-

selvyys, sen. rajattomuus, hänen asemansa ihmisten isänä, se että hän

ihmislapsilta el vaatinut uhreja eikä rukouksiakaan, että os^fakit vain

suurimmassa hädässä, yliluonnollista apua tarvitessaan häneen kään-

tyivät *, näyttää osoittavan että tässä olemme tekemisissä jonkun vieraan.

' Ahlqvistin tiiuknaii turim pohjoisostjakeillakin merkitsee jumalaa

yleensä (Cott in All>;enieinen).

' Kaikki tämä Patkauovin mnkaan.
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vieraasta -yalkuhiksesta syntyneen jumaluusolennoii' kanssa. Samaa lie-

nee sanottava Castrenin kaukaisesta, leppymättömästä, uhrien ja i ukc»uk-

sien taivuttamattomasta maailman hallitsijasta, hyvää ja pahaa maksa-

vasta ainoastaan sydämen ansioihin katsovasta yM////ista.

Demjankan ostjakkien käsityksen mukaan on ^taivaallisia" jumalia

useampia^ Yiin niistä on ja ylimmässä taivaassa asustaa id^ * ihmi-

sille suosiollinen jumatuusolento, jolle voidaan uhreja kantaa ja jolle

os^akki rukouksessa esittää : pyyntöjänsä. Eikä uhreja toimiteta vaan

hätätilassa, vaan milloin arvellaan jumalaa tarvittavan lepyttää ja milloin

on vaaraa. - Slmonpäiva on Jfihlapäivä» jolloin taivaallisia jumalia

on jollakin tavoin kestitettävä, että nämä suopeina mainitusta päivästä

alkavana metsästysaikana soisivat vaivojen palkaksi metsästäjälle suuren

saaliin. Etupäässä tulee ylijumala kysymykseen, häneltä alemmat ja

alempana asuvat ylhäiset jumalat saavat kuitenkin osansa nekin. —
Ylijumala näyttää olevan kaiken johtaja; hän myöskin määrää ihmis-

lapsen kohtalon tässä elämässä. Kun lapsi syntyy, sanelee hän apulai>

sellensa kirjaan kirjoitettavaksi, montako vuotta tulokkaan on sallittu

maallista elämää viettää,, vieläpä senkin, onko hänen elämänsä oleva

onnellinen vai onneton. Voiko ihminen uhreilla ja rukouksilla hankkia

muutosta noihin määräyksiin, siitä eivät os^akit itsekään voi sanoa

mitään. Ehkä elämänlaatu onkin suunniteltu vain suurin piirtein, niin

että sekä onnelliseksi etta onnettomaksi määrätty matkan varrella saa

hiihtää sekä myötä- että \asianiaata, elia onnetonkin aika-ajoin saa onnea

maistaa. Jos elämä aiateltaisiin yksityiskohtia my<')ten määrätyksi, mitä

varten silloin jumalalle rukouksia esitettäisiin, uhreja kannettaisiin? Tämä

edeltämääräys-menettely lähentäisi iu^i^en Castrenin esittämään Ttirmiin,

Sitäpaitsi näemme myöhemmin, että ylijumalalta rukoillaan /»Mää elin"

aikaa. On hyvin mahdollista, että edeltämääräys-.oppi* onkin myöhäistä

^^ä. Täytyy otaksua, että eteläos^akkien käsitykseen vieraat uskon»

not ovat vaikuttaneet paljonkin, mutta mikä on vierasta, mikä omaa tai-

vaallisessa jumalassa tai yleensä täkäläisten uskonnollisessa käsityksessä,

siitä voi jotain sanoa vasta sitten, kun aineksia on kaikkialta alueelta käy-

tettävänä ja niitä voi verrata muilta suoinalaiskansoiiia saatuihin tietoihin.

I Sana merkitsee valoa, valkeutta, valoisaa, kirkasta. Muita

]uini:i hiinellil on vielä csim. Nitm-iänigit (ylhäinen valkeus}^ ttr^-i. (taivaalli-

ueu valkeus.
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IMcnintiikaiin tietoa siitä, että ylintä ja muita taivaallisia jumalia

olisi esitetty joko luonnon tai ihmiskäden muodostamissa kuvissa, ei ole

olemassa. Lienee syytä otaksua, ettei sellaisia kuvia ole ollut.

Taivaallisten jumalain jälkeen seuraavat tärkeydessä A"'jy.v'it, hyvät

haltijat ^. Näiden tehtävänä on antaa ja niiltä pyydetään saalista, onnea,

menestystä, terveyttä y. m. hyviä. Niitä on lukematon joukko, sekä

mies- että naispuolisia, s^ maalla että vedessä eläviä. Paremmin hei-

hin tutustuaksemme, jaamme ne eri luokkiin, eräitä voisimme nimittää

yleisiksi, toisia alueellisiksi, kolmansia kotoisiksi.

Yleisiin haltioihin luettavia onkin oikeastaan vain kaksi miespuo-

lista, ostjakkein elinkeinojen mukaan, t//i/-/ciij.\, metsänhaltia, ja hi^k-totj.v,

vedenhaltia. Näille ei uhrata missään määrätyssä kylässä; jokainen

onnea heiltä pyytävä voi metsänhaltiaa lepytellä oman kotikylänsä uhri-

metsikössä tai metsästysalueellaan olevien pyhien puiden luona, ja veden*

haltia näkee uhrin, minkä joen tai järven jäällä se toimltettaneekln.

Metsänhaltia ei 08^*akkein selityksen mukaan ole yksi olento (eikä ehkä

vedenbaltiakaan, josta täkäläiset vähän tietävät), vaan on un/'/df.v nimel-

linen haltia jokaisessa metsästysalueessa. Ehkä tuohon monilukuisuuteen

aihetta ovat uhritavat antaneet. Maalta asuvaa haltiaa oli vaikea käsit-

tää, kuten taivaan korkeudesta katselevia jumalia, kaikkinäkcväksi. ja

sentähden asetti kansan mielikuvitus sellaisen joka paikkaan, missä uhria

toimitettiin ja missä haltia oli apuinecn tarpeen. Nimen yhteisyys sekä

se, että hänelle uhria voidaan kantaa kotimetsikössäkin, viittaisi mieles-

täni kuitenkin siihen, että uui-iu^x alkuaan oli yksi jumaiuusolento joka

ei ollut paikkaan sidottu*. Tätä tukee osaltaan myös se seikka, ettei

metsänhaltiasta (eikä vedenhaltiastakaan) ole tietääksemme milloinkaan

kuvaa tehty; hänelle uhrataan, kuten edellä sanoin, pyhässä paikassa tai

metsästysalueella olevien pyhien puiden luona — on mahdollista, että

niitä katsottiin haltian (vakinaisiksi tai tilapäisiksi) asunnollesi'.

' Esityksessäni eii kajoa pahoiinn lialtioihiii, jollaisia kvlla löytyy.

Niitäkin, vaikka ne ovat ihmisille vihauitclisiä, voi taitava apunansa käyttää

varsinkin pahaa tekeuiään.

* vrt Suomalaisten Tapiota!

* Että puttt, ttsetnkin omituisesti muodostnneet, eivät olleet itse hal-

tioita, osoittaa se^ etti joka metsSstysalneesaa oli yksi n/it-tiifx, mutta uhri-

puita oli useammassa eri paikassa.
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l'.il|oa lukuisampi, voipa sanoa lukematon, on alueellisten haltioi-

den joukko. Näillä on asuntonsa määrätyssä paikassa ostjakkialueella, ja

ainoastaan siellä voidaan niille uhria kantaa. Niitä on sekä mies- että

naispuolisia, ja useita^ ehkä kaikkiakin, pideliSn entisinä sankareina ja

heidän tyttiriniin, jodca nyt auttavat jälkeentulleitansa näid«n vaivalloi<

sissa ponnistuksissa elatuksen hankkimiseksi. »Hyvin monta tuhatta

vuotta sitten kokoontuivat /d^dt eriän pienen Den^enkan sivujoen var-

relle neuvottelemaan minne kunkin oli lähdettävä. Neuvottelua kesti

puoli kuuta. Kummulla, jolla kokousta pidettiin, „ei tänäkään päivänä

ruohoa kasva" ; luo pieni joki tuli niin «pyhäksi, että jos koira ui sen

yli, menetti se karvansa. Alue jaettiin: mikä iäksi vieraaseen maahan,

ken jäi kotoisille seuduille, jolla siivet oli lensi taivaaseen." Näin ker-

rotaan. Siten on joka kylässä /c>f.i-, joka järvessä, suolla, kankaalla

haltia, toisin paikoin useampiakin. Nämät alueeliset /öfMt ovat

olleet ja ovat kuvatut jossakin muodossa, ainakin useimmat niistä.

Niitä on joko luonnon muodostamia omituisia esineitä (kiviä) tai ihmis-

käsin muovailtuja metallikappaleita ja puisia nukkeja.

Alueellisia haltioita on monenarvoisia, on sellaisia» joille yksityinen

perheenisä lahjoja kantaa ja jotka siis kodin haltiasta eroavat vain siinä,

ettei niiden asunto ole taloissa, vaan kylässä tai metsiin rakennetuissa

aitoissa; toisia kunnioittavat kokonaiset kyläkunnat, toisia vieläkin laveam-

mat alat. Alkuaan eivät ne liene olleet muuta kuin yksityisjumalia,

perheen omistamia haltioita; eikä ole mahdotonta, että moni yleisemmän

merkityksen saavuttanut jumala alussa oli ainoastaan yksityisen kodin-

haltia. Perheen suvuksi laiyetessa taajani jumalan kunnioitl^ain joukko

:

sukujumalia syntyi. Samassa kylässä asuvilla eri suvuilla oli nähtävästi

oma /^f^tlnsa kullakin. Niin esim. Tsingalan kylässä Irtyshin varrella

nykyään on vain yksi uhrlaitta, mutta ennen niitä siellä on yhtaikaa

ollut toimessa kaksi tahi kolme, ja niiden nimenomaan ilmoitettiin eri

suvuille kuuluneen. Kun sukuerotus kylän asukkaiLlen välillä alkoi

kadota, oli sukujunialienkin aika siinii kylässii mennyttä. Muutamat

A'r/»it, nuo mahtavat sankarit, olivat toisia väkevämpiä, niiden maine

saattoi toiset syrjempään, levisipä vielä laajalle aluepiirinsä ulkopuolelle.

Ahtaammaite tei suppeammalta alalta saivat ne kunnioittigia, sen mukaan

miten voimakkaaksi itse jumalaa kuviteltiin, miten tärkeä ja Jaajoja

alueita koskeva vaikutuspiiri hänelle omistettiin, miten tärkeä jumalan

3
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asiimapaikan asema oli ostjakkirahvaalle. Nain on nähtävästi käsitettävä

arvonsa saavuttaneen sellaisten mahtavien alucetiistun jumalain kuin

vanhojen I.ihteiJen tn.iiiiilsemain „Ohin ukon** sekä enemmän lai valain-

män tarunsekaisien „ Vaskihanhcn" ja ..Kultaisen ämmän". On iuiomat-

tava että nämä kaikki alkuaan olivat Obin varrella, tuon mahtavan joen,

jota syystä voi sanoa ostjakkein elättiyäksi, jota jossakin paikoin ostjak-

kein mainitaan vielä jumalaksikin sanovan. Ei ole mikään ihme, että

Samarovan seuduilla asustava Obin ukko sai kunnioittiyta koko ostjakki-

seudusta, kun hänen tehtäväkseen omistettiin kalojen vetäminen merestä

jokiin, joten hänen suosiostaan melkein koko ostjakkikansan aineellinen

toimeentulo osaksi riippui. — Alueella, jossa tähän asti olen liiksunut,

ei yli maiden ja mantereiden kuuloisia jumalia ote. Esimerkkiä yksi-

tyisen palveic-maii /"Jj nn iijcrkityksen levenemisestä on kviitenkm saata-

vana. Sellainen on ^ri/ii/ä xoi („silmätön mies"), entinen sankari, joka

on ottanut asuntonsa muutamaan kauniiseen Demjankan saareen. Lähi-

kylän ostjakki sai jollakin tavoin tiedon hänen siellä olostaan, rakensi

hänelle sinne aitan kuvineen ja alkoi uhria kantaa. Jumala näkyykin

suostuneen ja hänen maineensa ja arvonsa levinneen. Jo kauan sitten

on isäntä kuollut, tulipalo aitan ja jumalan kuvan hävittänyt, mutta

vielä nytkin, jolloin ostjakki ei enää niin entisellä uskolla luota juma-

liinsa, sivukulkija ei laiminlyö keittää vastapäisellä hiekkarannalla kala-

tai lihakeitosta, ja tällä sekä leivällä ja piirailla kestitä jumalaa, jos vain

aikaa ja aineita muassa on. Tällä kestityksellä toivoo hän kalaonnea

saavansa.

Pääasiallisen loimensa mukaan voisi alueellisetkin haltiat jakaa

metsän- ja vedenriistan antajiin, mutta heidän toimintansa ei kuitenkaan

ole näihin tehtäviin riyoitettu. Paitsi elinkeinojen harjoittamisessa autta*

vat nämät kunnioittajiaan sattuneissa onnettomuuksissa, antavat onnea,

terveyttä ja kaikkea hyvää.

Kolmanneksi ryhmäksi eroitin kodin haltiat, joita on sekä mies- että

naispuolisia. Ne ovat aina kuvatut, ja ovat ne joko kokoperheen tai

yksityisen perheenjäsenen omaisuutta. Niidenkiiän toiminta ei kuitenkaan

supistu yksinomaan oman isäntänsä auttamiseen, vaan voi vieraan talon,

eri sukua oUna, isäntä kääntyä lupauksilla ja uhreilla toisen isännän

/"iy.\in puoleen, jos hiinen oma haltiansa ei voi auttaa. KodinhaltioiJen

tehtävänä un autt.19, tietysti etupäässä isäntäänsä, kaikessa mikä voi
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tehdä täniiin maallisen elämän kepeämmäksi ja onnelliseksi, ja ostjakin

käsityksen mukaan he voivatkin sen tehdä. Ovathan hekin, kuten sanotaan

ja nimistä päättäen kasitetäänkia, «ntisiä voimakkiuta, maalta eläneitä

miehiä Ja naisia, sankareja, jotica useinlcin samalla olivat taitavia noitia. —
Ne kottjttmalat, jotka olen nähnyt, olivat jonkunlaisesta metallisekoituk-

sesta valettuja laattoja, joissa oli reikiä tai koloja silmiä edustamassa. ^

Kaksi heistä, mies ja nainen, olivat aviollisilla siteillä toisiinsa liitty-

neet Molemmat olivat puetut huivinka} paleista tehtyyn monenkertaiseen

pukuun. Sitä valmistettaessa ei ollut neulaa ja rihmaa tarvittu : kolmi-

kulmaiseksi käännetty huivi oli kiedottu jumalan (olematloman) ruumun

ympärille kartiomaiseksi h.iincLksI, jonka ahtaaseen yläsuuhun silmiä

esittävillä kuopilla varustettu metallipala oli sovitettu. Hametta aukea-

masta esti vaatteeksi käytetyn huivin laidasta reväisty liuslca, joka myös-

kin, oli »rinnan** kohdalle kiedottu. Juhlallisena istui pariskunta rin-

nakkain tuohivakkansa suussa, ukkojumalalla päässä n. 5 cm. läpimitaten

oleva reuhka, tehty tuuheasU sopulin hännästä. Samanlainen päähine

oli eukkojumaiallakin, mutta kun sitä ei päässä py^mään näytettäessä

saatu, selitettiin rouvan tahtovan olla avopäin. Nämä eivät kuitenkaan

olleet ainoat talonhattiat, lisäksi oli vielä kaksi valettua metallilaattaa,

jotka olivat piikemattomia ; ehkä tarvittavien vaatteiden puutteessa. Toi-

sella näistä oli vielä „ hevonenkin", samallaisesta metallista kuin jumala-

kin valettu joutsen, jonka selkään istuutuen jumala teki tarpeelliset mat-

kansa. Toinen metallipala kuului olevan aivan samanlainen kuin levy,

jota eräs mahtava sankari, sittemmin /^i, kantoi rinnallansa jonkunlai-
*

sena talismaanina .kuten venäläiset ristiä". Nimestä päättäen sekin

käsitettiin joksikin ennen eläneeksi mieheksi.* — Aivan tasa-arvoisiksi

ei näitä jumalia käsitetty, «hevosmies* usein suoritti vakassa istuvan

miehen käskyjä; tämä voi lähettää hänet minne milloinkin tarvittiin.

Kodinhaltioiden asema on kuitenkin jossakin määrässä isännästä

' Puisia sanotaan myöskin olevaa.

' Hnvin vuoksi mainittakoou, että nuo pukemattomat jumalat tarjot-

tiin ininnlle ostetUvaksL Hinnan, 15 ipL, 40 mrkk.!) kualtttani sanoin
kiiitfMilvin parasta olevan, etta ne j.iävät entistä isiiti tiliinsä auttamaan, kun
jnuialista työssäni ei ehkä olisi vastaavan hyötyä, tottuniattoniia knn ovat

silla alalla liikkumaan. - ICu voi .sanoa paljonko nuo jumalat uiaksaiäivat

Tobolakisaa, joasa lienee vaninainen jumalavalimo, mutta arvelen, että 50
penniä kappalecsU olisi liian korkea hinta.
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riippuvainen. J<» kodiiihaltia ei onnea antia, niin ^cn ehka vuoteen

häntä kestitä, istukoon nälkäisena*", san(»i eras ostj.ikki. \'i)ipa isanta

omaansa ruumiillisesti kurinaakin, jos haltia ei uhrin saatuaan suopeam-

maksi tullut. ' Kotijumala silloin kyllä rientää valittamaan ylemmäl Ic

(yli-?)ju malalle pahoinpitelystä, mutta saa raukka tältä päällepäät*

teeksi aika nuhteet laiskuudestaan. Toinen asia on, jos kotijumala on

suuttunut silta, ettei ole uhria saanut; jos isäntä silloin kurittaa, voivat

seuraukset olla pahat hänelle itselleen. Kerran metsästi kaksi ve^estii,

mutta saalista eivät saaneet. Tietäjinä he saivat selville, että kotijumala

oli suuttunut, kun ei ollut uhria saanut. Tuosta toinen veljes sydäntyi,

kolia mentyään kolliasi hirvenkoiveiia jumalaparkaa suoraan sydämeen.

Muutamien päivien perästä sairastui lyoja niin, eltei voiruii katl.i L'ika

jalkaa liikuttaa. Tiedusteluihinsa han sai j u ma I i 1 ta sellaisen vastauksen,

että kotijumalalle nyt oli uhrattava seitsemän varsaa. Kalliisti oli siis

lyönti maksettava. Uhrin suoritettuaan parani mies ennalleen. Kuten

edellisestä näkyy, näyttävät os^akit käsittävän, että kodinhaltia itse ei

voi rangaista, vaan hänen valituksestaan ylemmät jumalat. Tämä seikka

on huomioon otettava, kun katselemme os^akkein jumalamaailman jär^

jestystä.

Edellisessä olen esittänyt piirteitä Demjankan ostjakkein käsityk-

sestä eri jumaluusolennoista. Seuraa itsestään kysymys, missä suhteessa

nuo jumalat ovat luisunsa ja ihmiseen.

Ylimpänä ohjaajana esiintyy suopea mutta tavallisesti näkyy

hänkin puuttuvan ihmisten ajallisia tarpeita auttamaan erityisestä pyyn*

nosta. Sentähden pitää häntä uhreilla suositella jokaisen yksityisen

ihmisen. Muut taivaissa asuvat jumalat ovat hänen käskyjensä ilmoit*

t^ia ja toimeenpanijoita. Jonkunlaiseksi väliasteeksi taivaallisten juma-

lien ja käsin kuvattujen hdtioiden välillä lienee yleisiksi nimittämiäni

haltioita katsottava. Näistä f>f^-/df.r sai valtansa suoraan ylijumalalta.

Hän oli alkuaan jonkunlainen ihmisen muotoinen elävä olento maan

päällä, ennen kuin Ifri^c» oli ihmisiä maata asumaan lähettänyt. Erityi-

sistä syisiä kutsui ylijumala hänet eleensä ja määräsi : „unnan sinulle

' Mahdollisesti alueelUsen haltian asema on jotenkin Mmanlainen: siitfl

ei minntta ole esimetkkii vielä. Vrt Krohnin ,Pak. jumalaupalv.*. aiv. 60

ja seurr.
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seitsemän lukkoa, seitsemän avainta —
; juku sinulle uhraa, anna sille

kalaa, joka ei uhraa, anna tälle vain siksi, että hän hengissä pysyy.**

Miten Uni^ldt^v on valtansa saanut, siitä ei ole minulla kertomusta.

Aina syksyn alussa saa joka alueessa asuva UnMi^v eräiltä «metsän

riistaa Jakava mies* nimiseltä ylemmiltä jumalalta ^ kirjeellisen ilmoituk'

sen siitä, paljonko saalista hänen piirissään metsästäville on suotu.

Mutta koska (/»/•fdij.xitkin vielä pitää uhreilla lepytellä, pitänee katsoa,'

että hän määrätystä summasta voi antaa enemmän tai vähemmän, sitä

mukaa kuin metsästäjä uhreilla on jaksanut hänen suosiotansa saavut-

taa. — Vaikka siis korkein määräysvalta on ylijutnaialla, osoittaa uhraus

alemmille taivaallisille jumalille ja yleisille haltioille, että niimät vuival

toimia jotenkin ominpäin; heidän asemansa tulee siten ylijumalasta

ainoastaan puoliriippuvaksi. Sekä taivaallisten jumalain että yleisten hai-

tiain suosiosta on Ihminen kokonaan riippuva, hän voi ainoastaan

rukouksilla ja uhreilla näiden suosion saavuttaa, näiden antimista nauttia.

Ttilemme sitten kuvattuihin haltioihin, joita yhteisellä nimellä tah>

domme kutsua paikallisiksi. Ostjakin käsityksen mukaan ovat ne lähte-

neet ihmisten joukosta, ovat ennen maan päällä ollessaan olleet kuuluja

sankareja, ^ jotka voimiinsa ja loitsutaitoonsa sekä jumalien apuun tur-

vaten kävivät sotaa alueensa vihollisia vastaan tai puoluslivai omia koli-

nurkkiaan. Tällaisina ovat he ihmisiä lähimpinä, ja heidän apuunsa

otsjakki sattuneissa tapauksissa ensimäisenä turvautuu — tärkeätä vain

on, että ylemmät jumalat ja haltiat ovat yleensä suosiollisia, vaikka nii-

täkin kohdanneissa onnettomuuksissa voidaan apuun kutsua. Paikallisten

haltioiden merkitys ja heidän toimensa niytäin käsittävän jumalista

osaksi riippumattomiksi. Mutta he ovat toiselta puolen myöskin ihmi«

sistä jossakin määrin riippuvia. Tuskin erehdymme, jos sanomme, että pai>

kalliset haltiat ovat vain ihmisten pai v elijoita > jotka— ehkä jumalilta

(ylijumalalta?) saadulla voimallansa voivat auttaa ihmistä vaikeina aikoina

* Titnt on luultavasti myöskin alenipiia taivaallisiin jnmaloilitn kuu-
luvn, koska hnriL-lu- Siiiu>npniv,lnä vanutetaan sija samaan pöytiin kuin

taivaallisiksi saiiot\iillc juiiiulille.

' Niin esim. Ohin ukko oli sankan ja a^ui kHUpun^äs.saan Ohiu var-

rella. Hä&dlft oli perhe, ja hänen tyttäriitän, joita oH kaksi, kunnioitetaan

myös haltimna.

• Vrt edeltt Castrenin ajatusta samasta asiasta.
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ja puuhissa elatuksen hankkimiseksi. Antavatko he suoranaisesti terveyttä

ja onnea vai hankkivatko he sitii yktiipa.i joka kerta, kun ihminen sitä

pyytiiä, on vaikea sanoa. Jos olainiiie huomioon, mita edellä sanoin

koJinhaltiasta, ei jälkimäinen käsitys näytä sekään aivan mahdottomalta.

Kikkoa toisen onnea voi toisen ostjakin /^.t\ ja tiiinan hänen nihtävlisti

arvellaan saavan aikaan omalla voimallansa. Lienee kisitettävi asia niin,

että esim. terveyttä» avionnea y. m. s. hyvää antaa /^f.v osaksi omasta

voimastaan, osaksi hankkii sita rukoilijalleen. Elinkeinojen haijoittami-

sessa lienee os^aktlle haltiasta apua vain sikäli, mikäli tämä ylempien

jumaloin ja yleisten haltiain suomaa saalista tuo »miehen etsivän etehen*,

hänen pyydykseensä. — Ostjakki on velvollinen haltialle uhria kanta-

nnian, mutta uhrin >«.i.ituaan on haltiakin v e 1 v u 1 1 i lU' ii aiitania.ui uhraajulle

kaikenlaista apua. Haltia uhrinkin s.iatuaan voi vicia juonitella ja luis-

koitella, mutta siinä tapauksessa saakin isäntä, ylempien jumalien rankai-

sematta, kurituksella y. m. sopivilla keinoilla opettaa haltialleen, mitä

tämän rauhaan kuuluu.

Tämänsuuntaiseksi käsittäisin niiden tietojen nojalla, joita olen

saanut, Den\janlcan os^akklen Jumalamaailman*. Milen pa^on tuossa

virastomaisessa järjestelmässä on omaa, miten paljon vierasta vaikutusta,

siitä en, kuten edellä jo huomautin, ainakaan vielä voi mitään sanoa.

Vierasta käsitystä, myöhemmin saatua, siinä epäilemättä on, eikä luulta*

vasii ostjakkein ajaiuskantaa olo mui:tt.ima ainoastaan uusiin uskontoihin

lutusiuininen ja niiden vaikutuspiiriin joutuminen, vaan vielä Iisaksi

maallinen yhteiskuntajärjestyskin, joka heillä vallitsee.

Castrenin esityksessä puhutaan myöskin ostjakkein shamanista,

noidasta, ja hänen asemastaan, välittl^änä jumalain sekä tavallisten kuo-

levaisten ihmisten välillä. Tällaisia ei Demjankan seutuisilla ole; vielä

he tietävät noitarummun os^akkilaisen nimen, mutta itse rumpua ja sen

avulla jumalia puhuttelevaa shamaania ei ainakaan nykyään elava suku*

polvi uic nähnyt, tuhkin sen cJcllinenkauii iuai,alic niciiuyt väestö.

Kuitenkin lui vielä talläkm alueella ^noitansa", mutta ne eivät

cniiä kohoa ti et o m i e h i- n arvoa korkeammalle, eikä edes oikeata tietomics-

täkään, yleisesti tunnustettua ja tunnustusta ansaitsevaa, ole yhtään, niitä

voivat enää vaan syijäiset seudut, Salymin varret ja Kondan maat kas-
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vutlaa. Seuraavat tiedot, jotka olen saanut, kuskcvat osaksi nykyistä

vanhempaa aikaa, osaksi Salymin laivoilla ' tavattavia tiotäji.i.

.Tietäville" antavat ostjakit nimen Oni^qvl, ennustaja, lietomies.

Ja ennustaminen, asioiden selville saaminen onkin hänen päätehtäviiiän.

Aurlnlcoon, uunissa palavaan tuleen, kynttilän liekkiin katsomalla saa

hin tietoonsa pitkimatkaisia asioita, miten mikin ostjakki saalista on

saanut j. n. e. Kiehuva teekattila ilmoittaa hänelle, miten alkava met-

sästys on onnistuva. Jos ostjakkia onnettomuus on kohdannut, ja hän

tahtoo tietää Mn syyt, on 0fr(/^^\oi paikalle kutsuttava, ellei isännässä

itsessään ole tietäjän vikaa. Kun tietomies tiltalselle asialle taloon tulee,

savustaa hän heti pirtin pihk.iisM kmison kiuifia polttamalla ja Itiyhyttc-

lee pirtissä ylijumalalle uhriksi ripustetulla vaatteella (kts. etempänä),

luultavasti pahoja henkiä ulos ajaakseen. Illalla hän kylpee ja saunasta

tultuaan paneutuu levolle syötyään 3 tai 7, joskus useampiakin kärpäts-

sienen lakkoja. * Jonkun puolentunnin tai tunnin kuluttua alkaa sienien

vaikutus tuntua. Tietomies tulee humalankaltaiseen raivotilaan: hyppää

ylds, kävelee edestakaisin pirtissä, huitoo käsillään, kirkuu, ja samassa

huutaen ilmoittaa tarkasti kuunteleville läsnäolijoille, mitä jumala (ylempi

tai alempi) läsnäolevien «tähettiensä* kautta hänelle Ilmoittaa, mistä

onnettomuus on johtunut,' kuka onnen on rikkonut ja miten se takaisin

saadaan, mille jumalalle ja mitä on uhrattava j. n. e. Kaiken sanotta-

vansa sanottuaan lähtevät jumalan lähetit pois, ja noita vaipuu uneen. —
Jos kulkutauti perheen jäseniä vaivaa, arvellaan paholaisen ottaneen

majansa pirttiin. Tätä poisiyamaan on f^ft/j^.\vt kutsuttava, siilä muut

eivät häntä näe.

Demjankan seutuisten uhrit ovat kaikki yksityistä laatua, ei edes

kylän, vielä vähemmän jonkun suuremman alueen, yhteisesti toimeen-

panemia uhreja enää tavata, eikä sellaisista tiedetä kertoa. Kun os^akki

tahtoo uhrin toimittaa, suorittaa hän menot itse, jos vain osaa »lukea",

s. o. tietää millä sanoilla jumalaa on puhuteltava. Jos isäntä rukousta

' Ohiin laskevan Snlyniin latva ja Demjankan vesialue OVat hyx^n

Ifihekkiiin, ;i.Tnnnniii>tt-M kylien väliä on vain n. 50 virstna

' Sinä puiväuu ei tietomies ole ruokaa eikä juomaa nauttinut. • Kär-

pliasienet syö hän kesSlU joko tuoreina taikka auriagonpaisteeflsa tai uunisM
kuivattuina. Talven varaksi oatjakki aina kotiiuaa niitfi varustaa; silloin ne

ovat kuivattuja.
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CI lioda, pyytää han jonkun loisrn .n uksrcn , l)atalil.ts>a voinee kuka

hyvänsä, suuritta rukouksitta elukan tuppaa ju jumaiaa kestitä. /''?rihij voi

ei ole mikään uhripappi, ei toimi uhrimenojen järjestäjänä eikä uhrien

tappi^ana; tietysti liin sellaisena voi olla, kun jokainen tietomies uhri*

luvut osaa, ja kun uhri on sitä otollisempi, kuta kauniimmin jumalaa

puhutella osataan. Tietomiehelle omistetaan, en kuitenkaan voi sanoa

miten yleisesti, eräs «uskonnollinen" tehtävä: hän vaatettaa erityisillä

menoilla kotijumalat. Seitsemän vuotta, niin sanotaan, saa kotUumalia

pitää vanhassa puvussaan, mutta sen ajan kuluttua on se uusiin huiveihin

käärittävä, ja tiiman tietomies suorittaa. Ostjakki, joka tästii mainitsi,

sanoi kuitenkin itse voiv.nnsa pukea jumalan-^a, vaikka hän oman kehn-

misensakaan mukaan ei ollut kuin «pikkuinen />/v/.'jy \"/". Khkä tieto-

mies auttaa vain niitä, jotka eivät menoja ollenkaan tiedä. '

Parantajana, lääkärinä, (^rd9q.\öi luultavasti harvoin toimii. Sairaus

on jumalien lähettämä, ja jumalilta on suoraan parannustakin etsittivi,

tietomies sanoo vain keltä jumalalta. Että hän joskus parantaa sairaan,

siitä on minulla vain yksi tieto, mutta silloinkin tapahtui parantuminen

ainoastaan rukouksia lukemalla ja yiyumatalle uhriksi ripustettua vaa-

tetta huiskuttamalla sairaan ympärillä.

Ennustaja- ja tietäjätaitonsa saa f.'n/.'tj\f)/ jumalilta. Oikea, täydel-

linen tietomies tulee vain siitä, jolle ylijumala lahjat antaa. Metsän-

haltia esim. voi myös jonkun tietomieheksi tehdä, mutta hän tietääkin

sitten vain metsiistysastoita. Lahjat saa lapsi jo syntyessään, mutta tieto-

mieheksi kehittyy hän vasta 20 vuotensa seudussa. Minkäänlaista oppia

ei tiethän arvella tarvitsevan käydä; todellisuudessa pitänee hänen kui>

tenkin opetella uhriluvut ja muut temput sekä totutteleita syömään kär-

päissieniä, joka taito ei aivan huokeata taida ollakaan. Jos hän nämä

osaa, ja jos jumala on hänelle suonut järjenvilkkautta, rohkeutta ja

' Irtyshin varrella olevassa Tsin^alaii kyläs^ft sanotaan vielä ylUeisiii

uhreja vuosittain victettäväu. Eväs sikäläinen ustjakki uiaiiiitsi niissä yhden
olevan «isäntinä''. Hän tappaa eläimet. Uhratessaan pitSI bän pftSssäfln kar-

valakkia, joka uhritoimitnksen loputtua ripustetaan uhriaittaan. Sellainen

lakki riippuikin uhriaita.ssa, .sei ti.Piirakoon pistetys.sä puunaulassa, stellfi kSy-

•lessfini. Samas.sa kylä.<i,s;i olevi.ssa rajiistuneissa aitoissa I r»\siniiiu' kciiki-

rajoja, ja veuälätnen isäntämme vakuutti niitä uhruajau ennen käytläiieeu

;

uhrauksen toimitettua nekin aittaan asetettiin. — Tarkempia tietoja mainitun

kylSn ubraajtsta en tällä kertaa voi antaa.
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hyvän puhelahjan, , suuren suun", silloin voi hän ostjakkien keskuu-

dessa esiintyä tietomiehenä ^jumalan arniosta**, miehenä jonka silmä

näkee, mitä tavalliset kuolevaiset eivät näe, korva kuulee, mitä he

eivät kuule.

2.

Edellä olen jo monesti huomauttanut, että sekä ylempien että alem>

pien jumalien suosio on ainoastaan uhreilla saavutettavissa. Jumalien

puoli-itsenäinen toimintavapaus tekee sen, ettei riitä vain ylijumalan suo-

siolliseksi sa.ittaminen, lahjottava on alliaisitit.ikin haltiaa, jokaista,

jonka vähänkin arvellaan voivan vaikuttaa yrity?.tcn ja asioiden menesty-

miseen. Mutta nuo suosionhankkimistilaisuudet, uhraukset, ovat vähi-

tellen tulleet enemmän ja enemmän tilapäisiksi, satunnaisiksi. Uhreja

suoritetaan, varsinkin suurempia, milloin varaa on, ne eivät enää ole

mitään pakollisia, määräaikaisia, vaikka ilmoitetaankin muutamina vuoden

juhlapäivinä jumalia pitävän kestittää. Ostjakit suureksi osaksi ovat

tulleet jumalistaan väliäpitämättömiksi, jumalat ovat paljon entisestä

arvostaan menettäneet. Tuohon igatuskannan muutokseen on syynä vie-

ras, venäläinen vaikutus, ostjakkimalllc asettuneiden venäläisten uutis*

asukkaiden ajatustapa. Pilkkamielin katselevat nämä ostjakkein jumalia,

noita kömpelöitä puunukkeja, kiviä ja metallihelyjii. Pilkkaa tekevät he

ostjakkein kalleista veriuhreista jumalien ja halUoiilen suosion saavutta-

miseksi ja uhraustoimituksissa noudatetuista menoista, fiikka se on,

joka os^akeilta riistää vanhan uskon, sitä eivät tee mitkään uskonnon*

opetukset ja näistä saavutettu vakuutus kristinuskon korkeammuudesta

ja sen totuuksista. Ja mihin sellainen uskonnollinen kylvö vie, on

selvää. Raa*an, aistillisen pakanuuden siaan astuu kristillinen pakanuus,

väliäpitämättömyys korkeammista jumalista, noista kaukaisista, joiden

apua vain välillisesti voidaan saada, luottamus ja usko alempiin voimiin,

aistillisessa maailmassa eläviin haltioihin, joiden lukua kirkon pyhimyk-

set lisäävät.

Simonpäivä, V13 ar^yskuuta, entinen vuoden alkupäivii, syksyn

enslmäinen piUvä on vieläkin os^akeilla jonkunlaisena juhlana. Silloin

on uhrc^ toimitettava, jumalia suostutettava, jotta nämä alkavuia pyynti-
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kautena antaisivat kaikenlaista metsänriistaa erämiehen saaliiksi, soisivat

voimia j;i terveyttä saloja samoilevalle pyytäjälle. Siksi päiväksi tahdoin

joutua ostjakkein pariin, nähdäkseni mahdollisesti uhrausta. Kun tiesin

millaisissa oloissa ostjakit elävät, varustin mukaani „uhritarpeita", minkä

voin; valkoista vaatetta» huiveja, eläviä kukkoja — nämä kyllä ,viraUi>

sesti* kulkivat niokatavarain nimellä — muutamia pulloja viinaa ja

pullon ,marjaviiniä* ; ostjakki näet arvelee, että alempia jumalia kestit-

täessä pitää uhripöydällä olla viinaakin, ylijumalalle voidaan tarjota vain

»punaista viinaa", viiniä.

Perille jouduin hyvään aikaan, Simonpäivään oli vielä kolme vuoro*

kautta. Tällä odotusajalla pääsin näkemään uhrausta kodinhalttoille.

Kodinhaltioiden asunto oli pirlinlakalla. Siellä ll.nn.iinitscniani

kaksi pukcmatonta jumalaa makasi vanhassa läkkipellibt.i tehdyssä ruuti-

laatikossa — jotenkin huono asunto niin ylhäisille — toisen .hevonen"

riippui seinään lyödyssä naulassa. Jumalalaatikko oli asetettu lautaisen

periseinän viereen seinähirrelle. Näytti siltä, ettei jumalaparoista kovin

suurta huolta pidetty. Mutta nämä eivät olleetkaan talon pääjumalia;

vanhan leskiemännän, isännän äidin, hallussa olivat oikeat kodinhaltiat.

Mutta niitä et ollutkaan niin huokea saada näkyviin, emäntä säilytti

niitä jossakin talousaitan sopessa. Kiiltävä kolikko ja komeahelaisen

tupakka-arkkuni lupaus jumalien asunnoksi ei kuitenkaan vaikuttamatta

jäänyt. Pian sain ihailla edellämainitsemaaiu pvUiskunt.ia. — rhritoimi-

tusta varten asctii isäntii vtnnillä kaikki kuntoon. Puolipäivää koiiden

olevan periseinän viereen maahan pantiin kaksi halkoa pitkälleen ja näi-

den päälle tehtiin kahdesta laudasta pöytä. Pöydälle levitettiin pari

paperiarkkia, niiden päälle pukemattomat jumalat ja «hevonen" pitkälleen.

Tuomistani huiveista saivat vakassa olevat jumalat uuden vaatdcerroksen

entisten päälle, ja vakassa istuvina nekin pöydälle asetettiin, seinää vas-

ten. Pukemisen isäntä toimitti. Pöydälle asetettiin jumalille kaikenlaista

lahjaa, siinä oli kupari- ja hopearahoja, kupillinen jauhopuuroa, johon

voista oli silmä tehty, kuppiin oli asetettu kolme puulusikkaa, varret

ulospäin; siinä oli kaksi marjapiirasta, lautasellinen veririnkeliä sekä

kaksi viinapulloa ja neljä täytettyä lasia.

Ennen uhritoimitusta osanottiyat — joina oli koko kylän väki —
puhdistautuivat, s. o. pesivät kätensä ja panivat jotain puhdasta päälleen

ja kokoontuivat lakalle. Veriuhriksi jumalalle otettiin ruskea kukko, sen
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kaulaan sidottiin kirjavia vaatetilkkuja ja näistä tilkuista kiinnitettiin se

vähäksi aikaa pöydän eteen maahan pistettyyn keppiin. Varsinaiselle

pirtin lakalle menivät vain miehet, naiset seisoivat eteisen laipiolla,

emäntä kuitenkin uhrauksen aikana laskeutui polvilleen. Miehet olivat

avopäin; he olivat polvillaan koko igan, mutta siihen oli osaksi syynä

lakan mataluus.

Uhritoimitus alkoi puolenpäivän aikaan eikä k.iuaa kestänyt. Isäntä

otti hopcakuusen kuoria ja pilikapiircita, sytytti nc ja savusti ensin pöy-

dän, sitten kukun. Savustettuaan hän irroitti kukon kepistä, leikkasi

veitsellä kaulan puoleksi poikki antaen veren juosta seinälle ja scini-

viereen. Veren kuiviin juostua irrotettiin kukon pää ruumiista kokonaan

ja asetettiin seiniviereent kaulassa olleet nauhat ripustettiin periseinään

lyötyyn puunaulaan. Näin uhrin toimitettuaan isäntä pöytään päin kään-

tyneenä rukoili ^: «Lakkavanhukset! Lusikan pohjassa pisaran verta annoin,

asetetun kupin asetin, asetetun tuohisen asetin, * kestitän (teitä) viinalla.

Metsiiänmeno-päivänäni antakaa minulle musta sopuli, antakaa ruskea sopuli;

pyydän mustaa hirveä, pyydän ruskeaa hirveä seitsemän maan, kuuden

maan sopukasta, si. itsk-iniin joen, kuuden joen latvoilta. Monien paha-

sydaniisten niicsltti j Miku^sa, monien pahasyJäinisten naisten joukossa

olevien pahaa ajattelevien ihmisten pahat ajatukset kohdistukoot heihin

itseensä!" — Uhraus oli toimitettu, ja osanottajat pääsivät maistelemaan

jumalille esitetyistä uhriruoista. Nyt voivat naisetkin tulla pirtin lakalle.

Jokainen läsnäolevista sai ryypyn, yksin pienlmmälle tytöllekin annettiin

tuota herkkua maistaa. Puuro ja verirlnkilät syötiin vinnillä loppuun,

muut jätettiin koskematta, kunnes kukko oli keitetty ja sen lihalla kesti»

tetty jumalia. Tämä kestltjrs tapahtui illalla, isäntä vei lihavadin pöy-

dälle, kumarteli Ja oli jotain ^lukevinaan*. Mitä hän sopotti, siitä en

saanut tarkempaa tietoa, tuskin siinä muuta oli kuin «asetetun vaJin

asetin, asetetun luohisen asetin", jotka sanat kuulin; kestittäessä ei enää

varsinaisesti rukoilla, pääasia on kumarteleminen. Kestityksen jälkeen

tuotiin lihavati ja pöydällä olleet piiraat pirttiin ja syöminen alkoi. —
Kuten näkyy, eivät jumalaparat uhrista ja kestityksistä, ihmisen lyatuksen

mukaan, kylläisiksi tulleet Tavallista kuuluu kuitenkin olevan, että

' Rukoukset hu t.iati liili t:i. sojiottiitiialhi. Kaikki okn nu jälkecupäiii

sanialtu ulirittiiuiiUajuila niui.slhu kirjuittaiiuU

* Veretöntä uhria aanotaan kujnn ia tuobiaen asettamisekai.

Digitized by Google



46 K. P. Karjalaingn: Ostiakkeja oppimama. XVII^t

jumalan otsaa, nenänpäätä ja huulia uhrintolmittaja pyyhkaiMC uhrin

vereen kastetun oikean käden etusormella ja heittil jumalan piille pisa-

ran viinaa, mutta tami taisi näkemissäni tapauksessa unohtua.

Jos jumalat saivat vihin aineellisesta ravinnosta osakseen, pitivät

uhriin osaaottavat sitä parempaa huolta itsestänsä. Heti uhritoimituksen

loputtua keitettiin teetä ja kaikki sitä joivat käyttäen kalapiirakoita tee-

leipiitiä. V'ats;in vaatimusten täytyttyä alkoi iloinen elämä, ruvettiin, kuten

sanottiin, „jumalaa huvittamaan". Soitontaitoinen mies viritti .,kurjen**

(ostjakkilaisen soittokonecn, harpuntapaisen) alkaen helkytellä yksitoik-

koisia säveliä, joista muutaman «kappaleen' sanottiin olevan jonkun

jumalan ylistyksen; sanoja siihen ei kuitenkaan ollut. Tuontuostakin

soitettiin jotain tanssikappaletta, ja silloin saivat halukkaat niyttii jalko-

jensa notkeutta ja naiset liikkeidensä sulavuutta. Kuvailipa isänti karhu-

tanssiakin; isolla huivilla peitti päinsä pitäen nurkista kisillinsi, ja teki

soiton mukaan milloin rumempia milloin kauniimpia niumfinllikkeiti,

laukkasi nelinryöniin lattialla, murahdellen, är.iliJollen ja jonkun kimp-

puun hyökiiten. Pirtissä tuli pian kuitenkin liian kuuma, j.i iloa siir-

ryttiin pihalle jatkamaan. Siellä isäntä, puettuna peurannahkaiseen säkkiturk-

kiin, jonka avulla hän koetti muodostautua linnun näköiseksi, tanssi ostjak-

kilatsta ^häätanssia*. Pari nuorta naista pukeutui miehen-vaatteisiin ; he

peittivät silmänsä ja niskansa huiveilla, vetivit kengät jalkaansa, kiirivit

kätensi huiveihin, panivat lakin paihinsi ja vyöttiytyivät kisiliinoilla.

Niin varustettuna he »kurjen* siestykselli tanssien osoittivat miten vas-

juganilaiset noidat uhrin toimitettuaan «jumalan hauskuudeksi" tanssivat.

Tanssi oli venäläisen ^plissimisen" tapaista; kädet pidettiin useimmiten

puuskassa, kämmenet ulospäin. Tuontuostakin he tekivät hyökkäyksen-

tapaisia liikkcitii, ojennellen käsiään milloin eteen milloin taapäin. Liik-

keiden merkitystä ci nsatlu selittää; tanssi näytti kuvaavan jonkunlaista

taistelua. Ehkä taistelijat olivat olevinaan muinaisia sankareja, jotka

rautapaitoihin, silmikkokypäreihin ja rautakintaisiin puettuina taistelivat

vastustigiensa kanssa.

Vaikka sanottiinkin kaikkien noiden huvitusten tarkoittavan Juma*

lien hauskuuttamista, lienee suuri osa niistä kuitenkin ollut «kaukaisen

virkamiehen* huviksi aiottua. Tuskin olivat kotijumalat pitkiin aikoihin,

mahdollisesti eivät koskaan, saaneet niin paljon huvia ja kauskuutta kuin

syyskuun 11 p:nä vuonna 18'^8.
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Syyskuun 13 p:nä oli ylijumalan uhrien määrä olla. Suuria varus-

tuksia nittä varten m tehty, leivottiinpahan vain muutamia marja- ja

kalapiirakoita. Pahaksi onneksi en ollut voinut mukanani jauhoja vetia,

joten kuuluisa os^akkilainen uhriolut j&t maistamatta ja sen valmistus

näkemättä; kylästä olivat jauhovarat aivan kuivuneet.

Tämäkin uhri oli yksityinen, yhden isännän A^igtllt toimeenpanema.

Kuitenkin Icylän kahdesta muusta talosta molemmista tuotiin marjapiiras

uhripuydällc.

Uhri oli toimitettava pyhässä metsikössä. Ennen oli kylän

pohjoislaidalla ollut kylän yhteinen uhripaikka, ja pyhänii puuna siinä

vielä nytkin pystyssä oleva paksu petäjä. Sitäpaitsi sanottiin jokaisella

talolla olevan oma uhripaikkansa, joista muutamat näkyvät olevan

vain osia yhteisestä pyhästä paikasta. Yhteistä uhrialuetta rajoittivat

jalkapolut, niiden kautta se muusta metsästä oti eroitettuna. Näkemääni

uhria toimittavan isännän uhripaikka oli aivan lähellä yhteistä pyhiiä

mäntyä. Sinä oli pieni nurmiaukea, jonka ympärillä, paitsi etelä-(kylän-

puoleisella) sivulla, kasvoi keskinkertaista kuusikkoa; aukeaman länsilai-

dalla oti pyhä puu, tuuhea, pienenlainen kuusi.

Uhripaikan itäsivulle, matalan, tuuhean kuusen eteen oli uhripöytä

valmistettu. Sen muodosti neljän paalun päähän asetettu lauta. Laudalle

levitettiin 3 arssinan pituinen valkea vaatepala, sekä valkea, täplikäs

mustaviirureunainen huivi. Valkean vaatteen päälle asetettiin uhriruoat:

Icolme marjapiirasta, kalakukko, vadillinen kotonakeitettyä teerenlihaa.

Huiville pantiin marjaviinipullo, jollaista ia^gille pyhässä paikassa voi

tarjota selcä muutamia hopea» ja vaskirahoja. Naiset, jotka uhriruoat

kotoa toivat, eivät itse niitä pöydälle vieneet, vaan joku miespuolinen;

ennen uhritoimitusta eivät naiset näkyneet saavan astua sille aukealle,

missä eläin tapettiin ja miehet rukoilivat; uhrin toimitettua he sillä

vapaasti liikkuivat. — Kotoa tuoduista haloista tehtiin aukeaman länsi-

laidalle, lähelle pyhää kuusta, sen länsipuolelle, tuli, ja paikka oli

saanut uhriasun.

Uhriasuun pukeutuivat osanottajatkin, vaikka useampi ei muuta

tehnytkään kuin pesi kätensä ja pani puhtaamman paidan päällensä.

Naiset panivat päällensä parasta, eräskin pukeutui os^akkilaiseeh kirjail-

tuun paitaan ja heliseviin helminiekkoibin rintakaulureihin.

Vaikka ylijumalalle, samoinkuin muillekin jumalille, urospuolinen
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eläin on otollisempi uhrattiin tässä lehmä, eikä sekiiän ollut aivan val-

koinen, vaikka .»valkean Jumalan* sanotaan valkeata eUUntä vaativan.

Uhripaikkaan tuodessa sidottiin lehmälle kaulaan iso vaskikello. Paikalle

saatua se sarvista köytettiin pyhään puuhun, selkäin pantiin poikittain

valkoinen 3 arssinan pituinen valkea kangaskappale. Uhritoimitus alkoi.

Pyhästä metsikSstä katkoi isäntä, joka samalla oli uhrintoimittajana»

kuusen lehviä, piti niitä tulessa ja savusti niiden savulla ensin elukan

pitiicn palavia khviä lehmän vatsan alla ja löyhyttäcn lehmän ympäri selän

päällitse, itse hiin ei lehmän ympäri kulkenut; samoin hän savusti pöy-

dällä olevat uhriruoat, pannen savuavia lehviä pöydän alle. Savustettua

asettuivat miehet avopäin seisomaan aukeaman länsilaidalle, kääntyen

auringonnousua kohden; naiset seisoivat taampana samalle piin käänty-

neinä. Rukous alkoi, jonka kuluessa tuontuostakin kaikki kumarsivat.

Ylöskatsoen isäntä rukoili: «Seitsemän valon valo sinä olet, kuu*

den valon valo sinä olet! Vaahtoisen sarvellisen hyvän uhrin

kannoin, suullisen (s. o. vaahtosulsen) sarvellisen hyvän uhrin kannoin,

pyhän hyvän puun juurelle sidoin. Pyydän elinaikaa, pyydän elinpäiviä;

pienelle tyttärelleni piikaa elinaikaa pyydän, pienelle pojalleni pitkää

elinaikaa pyydän; nuoleni kärjelle seitsemää onnea pyydän, jouseni

päälle scil^iemää onnea pyydän." Kun rukous oli loppunut, kääntyi

rukoilija ja muut miehet (joku naisistakin) paikallansa kolmesti ympäri

myötäpäivään kumarrellen eri ilmansuuntiin. Kumarrusten luku ei näky-

nyt olevan määrätty.

Nyt oli uhri lopetettava. Valkea vaate otettiin selästä ja ripustet-

tiin erään aukeaman pohjoislaidalla kasvavan kuusen oksaan. Lehmä

seisotettiin päin pohjoiseen, uhrintoimittiga piteli nuorista, eräs mies löi

kirveen hamaralta otsaan ja polvilleen sortunut elukka nopeasti painettiin

vasemmalle kyljelle, siten ett;i kaula tuli auriii-unnonsuun päin. Isäntä

tempaisi veitsen ja avasi kurkun; paksu verivirta syöksähti korkealle

auringonnousua kohden, ' ja tappajat huusivat korkealla äänellä, luulta-

vasti siten kutsuen jumalaa uhrin verestä nauttimaan. Kaikki veri juok-

sutettiin maahan pyhän puun lähelle, siitä ei edes pisarakaan kohdannut

pyhää puuta, sillä tämä oli makaavan elukan niskan takana. Miehet

• Kuta kurkcaminallc veri lcnl;i;i, sitä parempi. Vcrtn paljou.s cnnu.sli

lasnäole\411e pitkiä ikiliL
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lankesivat polvillensa, auringonnousua kohJcn kääntyen ja isania sanoi:

«Vaatimasi uhrin tciytin, elä enää vihastu, lusikan pohjassa veripisaran

kannoin, kapustan pohjassa veripisaran kannoin; anna elinaikaa, anna

elinpäiviä!" Rukouksen loputtua käännyttiin taas kolmesti ympäri kumar-

nsllen. Sei\jälkeen olisi ollut valettava uhriolutta yhteiseen pyhään

män^n, mutta olutta ei ollut; läsnäolijat, ensiksi miehet, maistelivat

mafjaviinia.

iS*df9«Ue uhrattaessa on aina i/nMd^xiaSdn muistettava. Kun häntä

kestitetään viinalla, on hänelle p^ytä varustettu vähän syrjään uhrieläi-

men tappopaikasta. Tässä tapauksessa pöytä oli tehty n. 10 syltä län-

teenpäin k.iliJcn kannon paaiian asetetusta laudasta. 1'aijaalk- laudalle

asetettiin kaksi viinapulloa ja lasi. Läsnäolijat seisottuivat pöydän etelä-

puolelle pain pohjoiseen, miehet pöytää likemmä, ja isäntä rukoili, ja

rukousta säestivät hänen ja muiden kumarrukset. Rukous oli tällainen:

„Karvasilmäinen, (tartcka')näköinen UnMoiix, Icarvigaikainen, (nopea-)

jalkainen UttMd^ sinä olet Me olemme sinulle asettaneet asetetun

kupin, me olemme sinulle asettaneet asetetun tuohisen, me kestitämme

sinua viinalla. Seitsemän maan, kuuden maan kolkasta, seitsemän joen,

kuuden joen latvoilta pyydän sinulta mustaa hirveä, seitsemää onnea,

ruskeata hirveä, kuutta onnea; pyydän mustaa riistaa, pyydän ruskeaa

riistaa, tuo eteeni ruskeaa riistaa, tuo mustaa riistaa, tuo vastaani ruskea

hirvi, tuo musta hirvi Rukoiltua kääntyivät miehet taas kolmesti

ympäriinsä kumarrellen. Viinaa olisi pitänyt vahan pirskauttaa maahan,

mutta läsnäolijat ryyppivät vähän viinan kaiken suuhunsa, naisetkin sai-

vat lasillisen, ja UnMd^x jäi herkusta osattomaksi.

Näin oli Uni-t^Xtt suosio hankittu, yl^umalan uhri vielä kesken-

eräinen. Isäntä päästi verisen kellon lehmän kaulasta ja ripusti sen

pyhään puuhun. Uhria käännettiin paikallansa kolmesti ympäri, siten

että pää teki kaaren päivää myöten, ja kääntäessä miehet kovasti hoila-

sivat Uhrin taas entiseen asemaan asetettua, kastoivat miehet oikean

käden etusormen kurkussa olevaan vereen ja sormellansa pyyhkäisivät

ensin omaansa, sitten naisten ja lasten otsaan veritäplän: täten hankittiin

jokaiselle onnea.

Nylkeminen suoritettiin erityisittä menoitta, sen aikana maisteltiin

pöydällä olevaa lihaa. Naiset näkyivät nyt saavan vapaammin uhripai-

kalla liikkua. Koiriakaan ei häädetty kovin kauas, ne saivat nuolla
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verta, heitetttinpii joutavia lihapalojakin niiden syötäväksi. — Eläimen

lihaamincn toimitettiin kuten ainakin.

Osa lihoja oli kuitenkin uhripaikalla kciietlavii. Sit.ivarten tuotiin

sinne laaka kattila, joka asetettiin kolmen, noin metrin pituisen patsaan

nojaan, entisen tulisijan vierelle, ja alle tehtiin tuli. ivataan pani eräs

mies kiehumaan piiän, neljiksi palaksi leikattuna» kielineen, aivoineen,

munuaiset, osan maksaa ja höysteeksi rasvoja.

Lihoista ripustettiin keuhkot pyhän puun oksaan valumaan. Nahka,

johon sorkat jätettiin kiinni, levitettiin kahden aukeaman länsisivulla

olevan puun nojaan sidotulle vaakasuoralle seipäälle, siten että lihapuoli

oli ulospäin ja pää itaa kohden. Suolien puhdistettua ja lihain paloi-

tettua mentiin uhraajan taloon, joniiL' myös uhripöyUälia oievat ruoan

lähteet korjattiin. Täällä kestittiin kaikkia teellä.

Illalla, päivän hämiirläessä, oli keitos kystä ja jäljellä oli jumalan

kestitseminen. Lihat kattilasta ammennettiin kolmeen kuppiin, kupit

tasetetiin entiselle uhripöydälle ja lisäksi kupillinen sulettua rasvaa lihan

kastikkeeksi sekä kotoa tuotu kalakukko. Padan alla palavan tulen eteen,

eteläpuolelle, pantiin puhtaalle laudan kappaleelle osa poskea. Pöydällä

olevat ruoat isäntä taas savusti kuusenlehväsavulla; ja kääntyneinä pöy-

tää sekä auringonnousua kohden kaikki kumartellvau Naiset tällöinkin

seisoivat vähän taampana. Rukouksen, jos sellaista oli, loputtua kään-

tyivät miehet paikallansa ympäri, kumarrellen eri ilmansuuntiin. Isantii

otti pöydältä palan rasvaista lihaa, heitti sen tuleen, ' samoin heitti hän

siiiiie kolme pulasta tulen edessä olleesta poskikappaleesta pistäen luun

pyhän puun oksaan. Tuleen padan alle valoi emäntä kaksi kauhallista

lientä, sitä astioihin ammentaessaan. Pöydällä olevat uhriruoat otettiin

kotiin vietäviksi, valkea vaatepala ripustettiin pöydän takana olevan

kuusen oksaan, samoin huivi, jonka nurkkaan solmittiin rahat; rahat

olivat seuraavaan päivään asti jätettävät uhripaikalle. Vaatepalasen, samoin

kuin kuin nahankin ilmoitettiin saavan uhripaikalla riippua seitsemän

päivää, Jonka ajan kuluttua ne korjataan pois. Nahka voidaan sitten

vaikka heti myödä, vaatepalat ovat ripu.stettavat joko uhriaittaan, jos

sellainen on, tai pirtin vinnille, siksi kunnes ne huonoksi menevät.

' Tämä on käsitettävä uhriksi lulclle; sitä varten nähtävästi lihapala*

neu asetettiin landalle tuten eteen. Tulelle ostjakit muuteiikin ttbria kantavat
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Päättäen kuitenkin siitä, ettei edellisen uhrin toimittajalla pirttinsä lakalla

ollut entisiä uhrivaattcita ripustettuina, käytettäneen ne jotenkin heti ihmis-

ten tarpeisiin. Ostjakit Demjankalla ovat siksi puutteenalaista väkeä, ettei

heidän varansa myönnä jumalien kovin iloita näille ^uhratuista" anti-

mista. Heidän jumaliensakin täytyy pitää „suu säkkiä myöten".

Ostjakkien kotijumalia (s. 37).

(Jiilkiliilc.) Eräässä toisessa kylässä sain myös ottaa osaa samalle

jumalalle toimeenpantuun uhrijuhlaan. Menot olivat jotenkin samat.

Tahdon tässä mainita pieniä eroavaisuuksia.

Uhripaikka oli tiheässä metsikössä kylän vieressä. Pyhän paikan

rajoina mainittiin täälläkin jalkapolut. Pyhänä puuna oli hopeakuusi

avoimen paikan pohjoissivulla. Uhripöydälle, joka oli itäsivulla, asetet-

tiin jauhopuurokuppi ja siihen kolme lusikkaa, varret ulospäin, viipaleihin

leikattu marjapiiras sekä rahaa; minkäänlaista pöytäliinaa ei ollut. l'hri-

paikan pohjoissivulle, länteen pyhästä puusta, sytytettiin tuli, johon puiksi

otettiin lahoneita pölkkyjä pyhästä metsiköstä. Eläimen ja pöydän uhraaja

savusti palavilla hopcakuusen lehvillä, sanottiin näiden olevan „jumalien

4
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pyhää savua*. Uhrattava eläin oli härkä, melkein kokonaan musta, sen

selkään asetettiin poikittain valkea vaatepala. Rukouksen luettua ennen

uhrin tappamista ampui isäntä auringonnousua kohden kerran, jota-

vastoin verta laskiessa ei huudettu. Härän selästä otetun valkean vaatteen

isäntä ripusti pyhään puuhun, mutta eläimen tapettua otti sen ja kastoi

nurkan uhrin vereen uudelleen saman puun oksaan sitoen. Uhriiitoimit-

taja, joka oli toinen kuin isäntä, heitti ^'///-/^na kestittyään kolme

lusikallista puuroa tuleen ja sitten sitä maistelivat läsnäolijat. Syömi-

seksi kelpaamaton liha heitettiin joko pyhän puun oksille tai sen juurelle.

Liha keiteltiin kotona, ja illalla vietiin kupi>sa pyliäiin paikkaan, uhri-

p(')ydälle. Uhriksi annetut rahat sidottiin uhrin selässä olleen, pyhaan

puuhun ripustetun vaatteen nurkkaan. Kestittäessä ensin ammuttiin, sit-

ten kimiarreltiin ja kumarreltua amnuiUiin toinen laukaus. Kestitykseksi

tuotua lihaa maustoi vai läsnäolijat jo pyhässä paikassa.
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III. Kondan ostjakkein luona.

1.

„Deiigankan osljakit eivät mitään maksa, toista on Kondalla", tätä

virttä tuttavani venäläiset aina lauloivat» Icun tuli puhe eri seutujen

os^akeista. Olin sentahden hyvin tyytyväinen, kun vihdoin voin suoriutua

noille maille, joissa muka joka askelella puute ja kurjuus ei kohtaa,

joissa kuolema ja häviö el irvistele tyhjistä tupasista. Olin kyllä varma,

ettei sielläkään rieskaa ja hunnjan vuoda, mutta valoisemmaksi kuitenkin

uskoin elatiuia siellä kuin Dciiijaiikan rantakylissä.

Konda on sekin Irtyshiti sivujoki; se purkaa vetensä Irtyshiin n.

200 virstaa Demjankan suusta pohjoiseen. Kondan lähteet ovat kaukana

lännessä, vogulimaassa, soisissa seuduissa. Loppujuoksussaan on Joki

n. 300 virstan matkan Irtyshin suuntainen, josta sen eroittaa vain 50

—

60 virstan levyinen, soinen ja rämeinen niemeke. Kondan ylä- ja keski-

juoksuHa isännöivät vogulit. Suupuolen rannat ovat ostjakkien hallussa;

he muodostavat siellä itsenäisen kunnan, Vähä>Kondan volostin.

Kulkuyhteys Kondalla ei ole hyvin kehuttava. Kesällä pääsee

sinne yksinomaan Irtyshiä ja Kondaa myöten, jos joku ci haiua l.i litua

jalkapatikassa suoraan Demjanskoesta soita kaahloniaan. Tämä viime-

mainittu Mtie" ei ole juuri houkutteleva. Kaikkialla suota ja rämettä,

„suo siellä, vetelä täällä", tuhkatiheään järviä ja lampia, joiden yti

päästälcseen kulkyan on kusetettava mukanaan «sielunhukuttajaa". Mu-

kavampi on kulkea jokia myöten, mutta matka ei ole juuri naapuriin:

Deiqjanskoesta Kondan kirkonkylään lasketaan olevan 500—600 virstaa,

kun täkäläisillä joilla on paha tapa lyödä tuhansia mutkia ja polvekkeita.

Sivumennen sanoen oli puolikymmentä vuotta sitten puuhissa kanavakin

Irtyshiä ja Kondaa eroiltavan kannaksen poikki, jopa suuntaakin katsel-

tiin, multa lama, »aniuiiikuin muistaakseni venäläisen Sibirjakovin herät-

tämä ja harrastama kanavahanke Jenisein, Obin ja Petshoran yhdistämi-

seksi, lienee niitä tulevaisuuden suunnitelmia, joiden toteuttamiscstu ci voi

meikiiläisen silmillä katsoen olla puhettakaan pitkiin aikoihin, jos katso-

taan, että hyöty vastaisi kustannuksia. — Talvikelillä on Kondakin muuta

maailmaa likempänä, silloin ei ole estettä soista, ei järvistä. Suoraan vie
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^mierontie* Joelta toiselle. Mutta ei silloinkaan juuri mielihyvällä taipaleelle

työnny. Tio on kyllä jonkunlainen valtatie, jolla on virkamielien ja

pustin tarpeeksi majatalot ja vakinaiset, palkatut kyytimiehet, mutta taval-

lisista kylänvälisistii teistä eroittaa sen vain huonommuus, seuraus vilk-

kaammasta liikkeestä. Lukuunottamatta viitoitusta saa taivas tien kun-

nossapidosta huolehtia.

Ajokalut Siperiassa ovat, kuten luonnollista, tehdyt tien vaatimuksia

siimalla pitäen. Siroutta ja kauneutta ei ole katsottu, päähuomio on

pantu kestävyyteen. Reet ovat lyhyitä, jalasväli kapea, jalakset paksut,

raudoittamattomat, kaplaat vankat, laidat korkeat ja niiden partaat tukevat.

Reen sivuilla on ii^anpaksuisista saloista tehty jonkunlaiset siivet, joiJeii

telitaviiiiii on esUui rekeä kaatumasta — hyvin tarpeellinen varokeinti,

voin kokemuksesta vakuuttaa. Eivätkä valjaatkaan mahdottoman paksuine

länktnccn ja leveine, kirjavine luokkineen kovin silmää hivele; useinkin

niissä on käytetty liian paljon nuoraa nahkahihnojen asemesta.

Hevosia mierontiellä annetaan virka-arvon mukaan, katsomatta siihen

maksaako matkustaja kyytirahan vai ei — jotenkin epämukatnen maär&ys

tutkyalle, jonka täytyy kuljettaa matkassansa koko atatoutensa". Jos

joskus tahtoisit ajaa yhdellä, ci kyytimies ole velvollinen sitä antamaan,

jos matkakirjassa miiärätään esim. 2 hevosta annettavaksi/ Venäjällä on

hauskaa katsoa pari- tai kolmivaljakkoa, pystypäistä aisahevosta ja v;i;i-

rällä päätään pitäviä sivullisia. Toista on Siperiassa. Tiet ovat kapeita,

ja hevoset valjastetaan sentähden peräkkäin, „hanheen'* kuten täkäläiset

sanovat, joka järjestys ei ainakaan kaunista ole, miten lienee edullista

aisahevoselle. Kolmivaljakkoa ohjaamaan tarvitaan kaksi miestä; toinen

heistä istuu etumaisen hevosen selässä. Kaksiva^jakkoa hoitaa yksi

kyyditsijä, ja suoralla, sileällä tiellä se käykin hyvin pälhinsä. MutU

myötämäessä, jossa tie tavallisesti tekee polvekkeen jumala ties minkä-

tähden, silla on vaara tarjona. Nuoriin valjastettua etuhevosta on vai-

kea ohjata: jos se hyökkiiä syrjään, saa matkustaja useinkin hankeen

tutustua, joka tuttavuus ei ainu ole kovinkaan mieleinen.
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Oli kaunis talviaamu. Ulkona oli pikkuinen pakkanen, lopulleen

pftritqrmnientä astetta, ilma tyyni. Rappujen edessä seisoi parivaljakko

— «virkani" oli matkakirjoissa arvosteltu kahden hevosen «väärtiksi* —

valjastettuna avonaisen reen eteen, silla en tahtonut katsella seutuja umpi*

naisesta kuomusta, varsinkin kun tämä viimemainittu syrjätiellä kulkiessa ei

ole kovinkaan mukava. Kyytimies kökötti korkealla sepilaudalla puettuna

peurannahkaiseen säkkiturkkiin pidelleen piiskaa, jonka sekä vartta että

siimaa sai sylellä mitata. Hevoset talutti poikanen tielle, kyytimies ny-

käisi ohjaksia, viuhautti piiskaa, vihelsi pitkään, ja iiiiti Mta lähdettiin

«kaikella kunnialla". Hevoset panivat parastaan, kyytimies ahdisti niitä

alituiseen, piiskaa viuhuttaen, viheltäen; milloin ärjyi hän mokomille »rois-

toille", milloin hyvitellen kehoitteli «ystäviään*. Vippasevin korvin kuunte-

livat hevoset isännän puheita, ja niiden mukaan muuttelivat nopeutta. Tie

oli puheiden mukaan jotenkin hyvä, meikäläisen mielestä jotenkin kehno.

Suopaikoilla oli alituiseen vieruja,— seuraus raudoittamattoroista reistä—
joita jokaista reki koetteli, kahuten milloin milläkin jalaksella, harvoin

kohdallaan kulkien. Kankailla oti tie syöpynyt syväksi kuurnaksi, jossa

siivet toimivat jarrujen tavoin, tuontuostaktn kolhaisten jotain liian lä-

hellä seisovaa mäntyä, jota ei kukaan ollut viitsinyt hakata, vaikka joku

siinä lienee saanut rekensä pirstaleitakin katsella. Mitäs vieruista ja

koltiaukststa! j^ääasia on. että eteenpäin päästään. Katsokoon ^^herra",

että reessä pysyy! Kyytimies hyppii kuin kärppä istuimellaan estääkseen

rekeä kaatumasta. Hevoset laskeutuvat jokaiselta mäennyppylältä kuin

riivatut, aivan kuin niille olisi tehty sama temppu kuin «kraatari Aape*

Iin" hevoselle «Herrojen Eevaa* morsiamenaan kyyditessä. Siinä eivät

auta ohjakset eivätkä suulliset kiellot. — Onni näytti kuitenkin minua

suosivan. Eräällä välillä sain «ainoastaan kak.si kertaa lumessa uida", ku-

ten perille päästyiinime kyytimies tyytyväisenä sikäläisille kertoi, nauraen

lisäten muutamia päiviä ennen saattaneensa samalla viilillä eriiän virka-

miehen samaan, hyvin vähän kunnioitusta herättävään asemaan puolikym-

mentä kertaa. «Vaivaista lystiä", ajattelee lukija. Olen aivan samaa

mieltä. Kyllä se on vaivaista huvia varsinkin sille, joka tahtoo luunsa

ehetnä perille eikä ole edes tapaturmavakuutuksessakaan.— Selkää ja käsi-

varsia pakoitti kyllä perille päästessä, mutta paikoillaan kuulustivat jäsenet

olevan, ja sehän se pääasia onkin.
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2.

Krasnojar.Nkin kylä alisen Kondan varrella tuli joksikin aikaa asun-

nokseni. Sen ulkoasu ei ole erityisesti puoleensa veläva. Asema on

ahdas, kylän toiselUi puolella on joki, toisella pohjaton suo. Rakennukset

ovat sikin sokin, kyläkujat mutkaiset, kapeat ja kesillä nihtävasti hyvin

likaiset. Katujen puhtaudesta, terveydelle vahingollisten jätteiden hivittä-

miscstä saavat pitää huolta koirat, kuten Konstantinopelissa, ja nälän

pakoittamina näkyvätkin ne täyttävän tehtävänsä ilolla ja innolla, ehkä

huolellisemmin kuin monen pikkukaupunklmmc terveyslautakunnat Kylä

on suuri, taloja parikymmentii ja asukkaita alun toista sataa.

Kyl.iii p.irhaiten rakennetussa talossa oli maja virkamiehille varattu.

L.eveä portti vei kyläkujalta pihaan, jota ympäröivät osittain rakennukset,

osittain hirsiaita. Asuinrakennus oli pihan koilliskulmassa, kaksikerrok-

sinen, lauvistamattomista hirsistä tehty ja ilman kiv^alkaa, kuten täkä-

laiset rakennukset yleensä. Alikerroksessa oli pirtti ja aitta, ylikerroksessa

toinen pirtti sekä vierastupa. Pihanpuoleisella pitkällä sivulla oli vierek-

käin kaksi veistetyistä hirsistä tasanurkin salvettua sisäänkäytävää, kor-

keammassa, ulkonevalla parvekkeella varustetussa olivat portaat yliker-

taan, matalampi vei alitupaan. Talon ulkoasu oli sellainen, etten moista

ollut odottanut ostjakkimailla näkeviiiiikään. Fihakin oli puhtaanlainen,

portaat ja eteinen siistit. Vierashuone oli kookas, mutta matala, aina-

kin meikäläiselle koipeliinille; oven kamana pyrki aina muistuttamaan,

että näillä mailla on «aiemma kumartaminen, alemma sitäkin vielä".

Huoneen sisustus osotti ostjakkien omistaneen venäläisen koreusaistlnkin.

Maalatussa lattiassa komeili keskellä suuri maalattu pyoiykkä, ja saman-

laisia oli mestari piirrellyt lakeenkin pari, kolme pienempää. Niiden

sisäkkäin olevat renkaat olivat, kuten Babylonin ympärysmuurit, jokainen

erivärinen. Jokaisen pyörykän ulkosyrjää koristi ^kukkaparvi", jotka

kai mestari olisi ruusuiksi selittänyt, mutia jntka nuL-ikuvituksetta kat-

sottaessa olivat yksinkertaisia maalil.ipliä, yhdell;i pensselin iskulla teh-

tyjä. Seiniä peittivät tummat paperi verhot, joita ei oltu edes koetettu-

kaan pyöreäksi velstetyihin, savettuihin nurkkiin sovitella. Eikä oltu

myöskään huomattu leikata verhopaperin toista syrjää, joten seinälle
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muodostui harmaita juovia. Huoneen kalustus oli «hyvä". Seinävieriä

koristi neijä lolstavahelaista vaatekirstua; niiti peittivät i^anhampaan ka-

luamat ryijyt. Ovlsuunurlcassa komeili hyvin korkeiyalkainen vuode,

paksuine perineen, pieluksineen, kirjavine peitteineen — ja ihmeen

vihälukuisfne asukkaineen, kuten sain kokea. Tälli puoleensa vetävillä

kapineella oli kuitenkin vikana, että parkaisi pahan sävelen vähänkin lii-

kahutettaessa. Kaluston täydensi kolme pöytää, samanverran tuoleja. Pa-

rassopessa, kuten sopi odottaakin, oli joukko jumalankuvia. toinen tois-

taan kauniimmissa kehyksissä, ja peräseinälKä riipnuva suuri peili —
«maksoi kokonaista 2 ruplaa* — taijosi haluavalle tilaisuuden ihailla

omaa »minuansa*» vaikkakin vähän väärennetyssä muodossa, ellen erehdy.

— Varsinaisesta huoneesta lautaseinällä eroitetussa karsinassa oli uuni,

vuode sekä tangoilla tukuttain mustempia tai valkeampia naisten vaatteita

ikäänkuin niytteilli, huolimatta siitä, että sellaisten tavarain vierashuo-

neessa pito on majatalojen ohjesäännössä «ankarasti kielletQr*. — Sekä

ulkoasu että sisustus osoittivat, että talo oli, tai ainakin oli ollut voi-

missaan.

Tuloni herätti jonkinlaisen „pelvon ja vapistukscn" talonväessä,

«kuka tietää millaisia ikävyyksiä vielä laittaa". Uunin takaa jouti van-

hempi emäntä vain pilkistämään «os^akkia", joksi kyytimieheni oli mi-

nut esitellyt. Vaikeata näytti nuorelle emännällekin, isännän sisarelle

olevan saada laseja ja vateja kädessään pysymään ensi kertoja teetä hom-

matessaan ja ruokaa taijotessaan. Jo edeltä tiesin sikäläisten naisten

olevan arkoja, joten en vastaanotosta hämmäs^nyt. Tulihan sitten isän-

tänikin tervehtimään, saapuessani el ollut kotosalla. Hänen käytöksensä

oli kaikista hauskin ja — surkein. Kasvot olivat kuin milläkin „vaivai-

sella syntisellä": kädet ristissä, polvet väärässä seisoi hän jonkun sylen

päässä, puhuen pitkavLicisellä, laupiaalla äänellä, päätään kallellaan pi-

täen. Istumaan käskettyäni asettui hän aivan tuolin nurkalle ja vastaa-

maan hyppäsi aina seisoalleen. Viidennellä kymmenellä oleva varakas

talonisäntä käyttäytyi kuin pahanteosta tavattu koulupoika, joka käytök-

sellään tahtoo saada rangaistustaan lievennetyksi. Täytyi nimenomaan

huomauttaa, että moista koiran matelemista «en suvainnut", ja että sel-

laiseen en ollut tottunut. Näkyi, että tämä korven asukas oli toista kou-

lua käynyt kuin isä Pietari «Ameriikassa Savossa".
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Tuloni ei nostanut Icvotloniuutla vain talonväessäni, vaan enem-

män tai vähemmän kaikella kylällä. Jonkun viisas pää oli keksinyt, ettii

tahdoin viedä muutamia ostjakkeja ,jumala ties minne: vielä tyrmään

panevat*. Toiset pelkäsivät, että tarkastelin os^akkien sopivaisuutta so*

tapalvelukseen, josta he nyt ovat vapautetut. Pitkän miettimisen perästä

suostui kielimestarikseni vanhanpuoleinen» ilosilmainen os^akki, ajatellen,

kuten hän sittemmin nauraen kertoi: »jos panevatkin tyrmään, niin ei-

väthän sielläkään nälkään tapa*. «Hienompi sukupuoli* — tätä taval-

lista, ostjakkcihin kokonaan sopimatonta nimitystä käyttääkseni mi-

nuun kuten tavaili^, sti kieroimpaan katsoi, sen mielestä olin jonkinlainen

surmanenkeli, tullut tuhoa, hävitystä ja kuolemaa («»tjakcille tuottamaan.

Tutustuminen kävi kuitenkin verrattain pikaan. Kaikenlaiset kuvat, kerto-

tomukset maailman ihmeistä, — joita läheskään kaikkia ei uskottu —

,

seka vapaa tupakka, oikein herraspaperossit, houkuttelivat asuntooni

joukottain kylin asukkaita iltaa istumaan; monesti oli huoneen suu-

puoli aivan täynnä. Useimmat istuivat, jotkut aivan kursailematta

venyivät vatsaltaankin lattialla. Tuolilta tai arkulla istuminen riikyi ost-

jakeille olevan hyvin vaikeaa; mieluisin oli räätälin asento lattialla, var-

sinkin jos oli niihin selkää tai kyynäspaiitä nojata. Ja kyllä siinä tari-

naa tehtiin. Jotkut olivat hyvinkin kieleviä, loiset taas istuivat, katsoi-

vat ja menivät sanaakaan sanomatta, ja näihin jälkimäisiin kuului nais-

väki harvalla poikkeuksella. Hauskaa noissa illatsuissa näkyi IcaikiUa

olevan, eikä suinkaan vähimmän minulla, kun myöhemmin puhe taval-

sesti' pyöri os^akkein olossa ja elossa. Eivätkä ne kalliiksi tulleet: kielen-

pieksämistä vain ja muutamia satoja paperossia.

Kalliiksi sitävastoin näytti elämä tuossa syrjäkylässä muodostuvan.

Raha-asioissa oli isäntäni oikea juutalainen, joka olisi vienyt rahat ja

kukkaron, jos olisi saanut. Hänessä oli venäläisen talonpojan kauppias-

luontoa jotenkin paljon. lsiu)t.ini tahtoi tictäii, mitä kortteeristani ja

ruoaätaai maksaisin, mutta ei uskaltanut otUia asiaa puheeksi. Sattui

eräänä päivänä päiisemään humalaan, saaden rohkeutta. Jo oli myöhä,

kun kömpi luokseni, risti hartaasti silmänsä ja kierrellen kaarrellen esitti

asiansa. Kysyin, mitä hän vaati. Tämä luonnollinen Iqrsymys teki

häneen kumman vaikutuksen. Ikäänkuin suuttuneena hän silmiään ristien

juhlallisesti vannoi ja vakuutti, etteivät «isät ja esi-isät olleet nähneet
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kopekkaakaan vierasta hyvyyttä". Oikein ällistyin tuota purkausta, mutta

pian huomasin, ettii hän, halutessaan nylkeä, samalla tahtoi vakuuttaa ole-

vansa mies, joka ei «ristiveljeänsä" tahtonut pahoittaa edes raha-asioissa-

kaan. — Tahdoin maksaa runsaammin, ja pSastäkseni rauhaan sanoin

maksavani 20 ruplaa kuusta.

«Etkd maksaisip teidän korkeasti jalo^ntyii^tenne, 30 ruplaa*.

Tahtoipa vähäQ suututtaa. Maksaa 80 markkaa kuusta! Ja korttee-

rista hän sai jo konnalta 35 rpl. vuodessa. Ruoka oli jotenkin sellaista,

josta Helsingin rantatorilla maksetaan kymmenkunta penniä ateriasta.

Täkäläisten olojen mukaan tällaisesta ^täysihoidosta" 15 ruplaa jo on

liikaa. — £si-isäin hyveet, mikäli niifb lienee otlut, eivät olleet ainakaan

häneen periytyneet.

Jyrkästi kieltiiessäni aleni vaatimus 25 ruplaan, ja viimein oli te-

kemilni tarjous hyväksyttävä, mikäs auttoi. Luulin jo asian olevan seK

villä, mutta silloin isäntä huomasi, että oli valvottava ^passarini", nuoren

emännän etua.

— Mutta jotain kai Örinälle annat, paljonko?

Ilmoitin sen olevan asian, johon hänen ei tarvinnut sekautua, ja

taaskin oli isännän tyydyttävä. Kiitostulva alkoi, terveyden rukoile-

minen ja tarpeettomien palvelusten lupaileminen. Ei auttanut lopultakaan

muu, kuin käskeä isäntä pellolle. Kistittyään silmänsä hän läksikin vielä

mennessään mutisten:

— Kiitän nöyrimmästi! Örinälle anna, anna ainakin kolmonen, jos

et viitosta. Itse tiedät!

Ja ilman ei Orina lopputilissä jäänyt, mutta hänkin pyysi enempää

kuin sai, ymmärtämättä, ettei lahjalampaan suuhun pidä katsoa.

3.

Asuntokylänt on ostjakkiasutuksen pääpaikkoja Kondalla, niitä har-

voja suurempia kyliä, joihin venäläisiä ei ole asettunut edes tilapäi-

sesti asumaan. Asukkaat ovat kaikki samaa sukua, Paohtyshevia. He

ilmoittavat polveutuvansa ukosta, joka ennen kristinuskon maahan tuloa ^

* KondoUa saarnattiin kristinuskoa ensi kerran v. 1715.

4
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asettui kylin seuduille. Ukolla oli seitsemän poikaa ja »niistä rotu läksi*.

Kaikesta päättäen ensimmäiset »ukot* oHyat puuhanmiehia, ja vielä ny-

kyisten vanhusten isät harjoittivat, paitsi kalastusta, kaupankäyntiäkin,

tehden retkiä kauas Obin varsille. Rikkauksia karttui, nykyisten eläjien

puheiden mukaan melkoisia. Nyt ovat nuo rikkaudet hävinneet. Jäi-

kcentulevat eivät osanneet säilyttää isien aarteita, vielä vähemmän uusia

hankkia. Kauppamatkoista ei enää ole puhettakaan. Yksi ostjakki vain

kotonaan pitää pientä kauppaa, tavallisimpia tarvisaineita myyden, muu-

tamat muut jaksavat saahustaa siksi, että voivat kaikki tarpeensa suoraan

Tobolskista ostaa tarvitsematta turvautua välikauppiaihin tai ruunun jau-

hostoon, useimmat vain velan turfin pääsevät päivästä päivään.— »Raha-

säicilliset* hajosivat kuin tuhka tuuleen. Kerrotaan muutamien ukkojen

kalvaneen rahansa maahan, tahtoien, että jälkeentulevatkin nousisivat

omin jaloin. Tuskin lienevät kuitenkaan rikkaudet joutuneet maahan

maan hyväksi, vaan saanee niiden häviämisestä kiittää jälkeenetävien

hatarampia sormia. Pojilla oli enemm.in tarpeita, vähemmän tarmoa ja

yritteliäisyyltii. .\äi!le n;iytti elämii naulint<ipuolensa, eivätkä ostjakit

olleet hitaita sen houkutuksiin tarttumaan, varsinkin kun eivät nähneet

iloisemman elämän vaaroja. Mitä varten vaivautua liiemmaksi; kerran-

han vain eletään ja silloin pitää elämästä nauttia eikä vain uurastaa.

Kunhan minä vain toimeentulen, se on pääasia, pojat pitäkööt taas huolta

itsestään. Os^akitkin omistivat tuon täkäläisten venäläisten mielilauseen

»meidän iäksemme riittää", jonka aina saat vastaukseksi, jos ihmettelet,

miksi talonpoika tyytyy niin vähiin puuhiin ja ponnistuksiin ja miksi

hän ei koeta oloansa parantaa. — Eivätkä krasnojarskilaisten rikkaudet

aivan mahdottomiin tainneet noustakaan. Jos .,ukot" saivat jotain koo-

tuksi, niin hyvyys jaettuna useampiin käsiin muodosti pieniä pääomia,

joille heikoissa jälkeläisissä ei ollut miestä korkoa etsimään. On huo-

mattava, että Kondalla kalastus on päätulolähteenä, elinkeino, jonka har-

joittamiseen voimaa tarvitaan, jos siitä tahdotaan rikkauksia saavuttaa.

Kaikesta päättäen »ukkojen* aikana os^akkiperheet olivat voimakkaam-

mat, jäsenluvultaan suuremmat Lapset kasvatettiin »kurituksessa ja nuh-

teessa*. Eräskin vanhus muisteli, miten hän neljännelläkymmenellä ol-

lessaan ei uskaltanut vanhuksen nähden tupakkaa polttaa, ja että juopu-

minen ei saanut tulia kysymykseenkiiiin, vaikka saikin viinaa maistaa.
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Mvanhuksen sanaa oli ehdottomasti kuunneltava. Tällainen ankara Jir*

jestys ja kuri piti perheen koossa. Nyt on elämä muuttunut. On ta-

vallista, että poika naimisiin mentyään alkaa pyrkiä elämään vapaana,

elämään vaan itseään varten. E\ kalst»ta siihen, voiko h.m kuiiiiialla

kestiiii „elumän taistelua", onko hänessä miestä yksin seisomaan jahdillaan.

Perheet tulevat vähäväkisiksi, puhumattakaan yleisestä tarmokkaisuuJen

puutteesta. Rikkaatkin luonnonantimet jäävät hyväksikäyttämättä. Per-

heet köyhtyvät, kansan hyvinvointi muuttuu kituuttaen elämiseksi. —
Totta kyllä, ettei yleinen kurjuus ja puute Kondalla ole lähimainkaan

yhtä huutava kuin Demjankalla, kondalaiset pysyvät vielä suureksi osaksi

omin voimin ja varoin pystyssä, mutta epäilemättä sielläkin ostjakkien

aineellinen tila on huononemassa. Kondalla voisi ehkä vielä nostaa ost-

jakit hyvinvointiin ja. varallisuutccti, mutta toimeen siinä sietäisi tarttua

ja tarttua jotenkin pian. Mutta tässu toteutunee sananlasku: siihen kurki

kuolee, kuin suo sulaksi tulee.

Lukuisat järvet, pienet joet, vuolas Konda, mäntykankaat ja kedri-

metsät, niistä kondalainen toimeentulonsa hankkii. Metsästystä harjoite-

taan hyvin vähän, varsinkin Kondan alimmalla juoksulla, jossa ei ole

erämetsiä eikä siis myöskään kalliimpia metsäneläviä, sopulia ja hirviä,

jotka demjankataiselle elatuksen etupäässä antavat Joskus kuitenkin

onnistuu kondalaisenkin kaataa joitakuita peuroja, sattuupa kettu viekas-

kin tyhmyydessään pistämään koipensa rautoihin. Harvoin kunnioitettu

meisänvanhus, mesikämmen, suvaitsee jättää turkkinsa osij.ikkcin käsiin,

se on merkkitapaus, jonka johdosta juhlitaan, ja jota vuosia muistellaan.

Mestareja ovat kondalaiset oravia koiritta paljon lumen aikana etsimään,

mutta vähäinen näkyy saalis siitäkin olevan. Parin ruplan löytämiseen

viikossa sai ainakin tänä vuonna oravamles tyytyä. Maanviljelystä ei ole

nimeksikään. Kova maa on paljasta hietikkoa ja suonviljelyskannalle

ei ole täkäläinen venäläinenkään, saati sitten ostjakki kerinnyt Työllä

ja vaivalla saisi luultavasti leivän kasvamaan, mutta sellaiseen vaivaan ei

ole halua eikä kykyä. Karjaa pidetään jommoinenkin joukko. Onpa taloja,

joissa on puolikymmt lUa, jopa useampiakin sarvipäitä. Hevosia on mielestäni

liiaksikin, kun ottaa huomioon vähät hovosiyiit: heinän- ja halonajon sekä

kaupunkimatkat. Mutta karjanhoito on jotenkin alkuperäisellä kannalla.

Venäläisellä talonpojalla on läävä vain lampaille, jotka eivät kuulu kyl*
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mää kestävän; lehmät ja hevoset saavat talvella seista umpinaisessa, kyl-

mässä tanhuassa» jossa ne ovat tuulen suojassa. Poikivia lehmiä pide-

tään kuitenkin lammasläavässät samoin vasikkaa ensi viikoillaan. Koskaan

ei elukoille anneta lämmintä juomaa, vaan ajetaan ne juomaan avannosta,

keväällä taas kujille muodostuneista vesilätäköistä. Kondalaisen karjan*

hoito on vieläkin yksinkertaisempaa. Talveliakin saavat lehmät ja hevo-

set seista aitauksessa altliin;i kaikille suillu; oikein kovalla pakkasella ja

tuiskulla ajetaan kuitenkin elukat umpinaisoon huoneeseen aitauksen si-

vussa, Jossa niyiiskin nuoria vasikoita säilytetään pienilläkin pakkasilla.

Vastasyntynyt vasikka saa ensi majansa pirtissä. Tällaista hoitoa

katsoessa muistuu ehdottomasti mieleen lappalaisten poronhoito, ja

tekisipä mieli pitää kondalaisen karjanhoitotapaa jonkinlaisena siirtymis-

muotona poronhoidosta varsinaiseen karjanhoitoon. — Karjanhoito on

kuitenkin sivutoimi, joka antaa ainoastaan syötäviä, ei myöt&viä. Pää-

elinkeinona on kalastus. Kun vedet vapaana lainehtivat, silloin tufee

kiiie kalaa saamaan. Monessa kyliissä et silloin tapaa muita kuin ka-

lanpyyntiin kykcnemätlomia vanhuksia ja lapsia sekä välttämättömieri

kotiaskareiden toimittamiseen tarvittavia naisia. Muut siirtyvät johonkin

kotirantaa kalaisempaan paikkaan; monella kylällä on tilapäisiä kesäjurt-

tia kaukana asuinkylästä. £nsi saalis suolataan, mutta kun tulvavesi

laskeutuu ja niittyrannalla olevat lammikot joutuvat erilleen muiden ve-

sien yhteydestä, aletaan kaloja elävänä päästää näihin lammikoihin.

Petron päivästä on ruvettava karjalle kontua saamaan. Kun puolukka

mäntykankaalla kypsyy, saavat niityt jäädä, ja suuret ja pienet, miehet

sekä naiset rientävät kippoineen kappoineen marikoita kaahlomaan. Marja-

ajan mentyä alkaa syyskalastus, laskukalalle silloin on pauloja joessa

tnhkatiheiiän. Tulevat pakkaset, joet ja järvet saavat jäävaippansa. Sil-

loin ovat kalalainmikot tyhjennettävät ja kalat jäädytettävät, jotta ne voi-

sivat pilautumatta odottaa talvikelillä kaupaksi viemistä. Talvikelin tul-

tua onkin suurin osa vuodentuloa korjuussa. Kalaa antaa Konda kui-

tenkin vielä jäädyt^äänkin. Jokeen tehdään patoja, ja padon aukoissa

haijoitetaan jonkunlaista »verkolla onkimista": avantoon lasketaan pus-

simainen, salkoihin kiinnitetty verkko, ja verkon laitaan kiinni-

tetystä nuorasesta tuntee »onkija", milloin alavesiin pyrkivä kala-

raukku osuikin satimeen. Tämä kalastus ei ote kovinkaan hauskaa
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ainaluan kokemattoman mielestä: istua kyköttää avannon päälle tehdyssä

olkimi^assa ja lämmitellä kohmettuvia käsiä pienoisessa, vierellä pala-

vassa nuotiossa. Nuotanvetoakin haijoitetaan talvella. Konda ja sen

sivi^oet talvella «kuolevat*, vesi tulee ruskeaksi ja äiteläksi, juomaksi

kelpaamattomaksi — juomavettä sulatetaan jäästä ja lumesta. Kalatkaan

tuossa vedesä eivät voi elää, ne pakkautuvat jokien latvajärviin ja •lam-

mikoihin, joissa niille on kylliksi „tuoresta" vettä, hengittääkseen kyllin

raitista ilmaa. Välistä sanotaan tuollaisen jiirvcn ..pmuona" kaloja kicluivan.

Ja ostjakki ei oie hidas käyttämään tätä luonnon hänelle suomaa apua

hyväkseen. Hyvinä kalavuosina surmaa hän tavallisimmin nuotalla kuor*

mittain ahdinkoon joutuneita veden asukkaita. Talvisaaltin runsaus näyt-

tää kuitenkin olevan paikolttainen, ja monesti talvinuotan veto antaa

vain hiukan pataan pantavaa. Talvikalastus on jonkunlaista lomatyötä.

Piiätöinä talvella on saaliin kaupunkiin vetäminen, heinänhanklnta koti-

salia, sadinten virittäminen ketuille, oravien etsiminen ja — silloin sat-

tuvien lukuisain praasnikoiden vietto.

4.

Joulujuhlat olivat jo jäljelläpiiin, uusivuosi vastaanotettu ja loppiais-

pohmelo useimpain päästä haihtunut; jotkut vain potivat vielä juhlan

vaivoja. Harvat onnelliset voivat saada humalan laskiaiseen mennessä,

viinat kun olivat taivalten takana. Kondalla ei ole näet kapakkaa yh-

tään, eikä ole ollut moniin vuosiin. Kymmenkunta vuotta sitten ei

kuntakylässä tarvinnut kuivin suin pistäytyä, mutta sille ilolle tuli äkilli-

nen ja surkea loppu. Koska tapaus hiukan kuvaa oloja, saakoon ost-

jakkein kertomus „katastroofista" tässä sijansa.

Tobolskin kihlakunnan ylimpänä hallinnollisena ja poliisivirkamio-

henä ostjakkeihin nähden oli vanhanpuoleincn, tulinen herra. Kerran

Kondan kuntakylään tullessaan tapasi hän os^akit juovuksissa; nämä

viettivät jotain juhlaa. Tulistuneena lyhtyi ispravnikka kapakan asioita

ja osQakkeln suhdetta siihen perustelemaan ja saikin selville, että kapa-

koitsija vastoin lakia antoi viinaa panttiakin vastaan; puolen kylän vaate-

varastokin oli lunastustaan odottamassa. Sai silloin kapakoitsya kuulla,

mitä hänen rauhaansa sopi. Ostjakit kutsuttiin kapakkaan, jokainen sai

panttaamansa tavarat maksutta takaisin, mutta vastaisen varaksi kirjoi-
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tettiin ruoskilla jokaisen panttaajan selkään ankara kielto panttausta vas-

taan. Kun jako ja »opetus" loppui, avattiin kapakan aarteet, ja kapa-

koitsija sai katsoa, miten viinansa viimeiseen tippaan valui os^akkein

kurkkuihin. Kapakoitsija piti parempana lähteii kylästä tietiensä.

Näin surkeasti loppui Boltsharovskoen kylän Icapakan iloinen elämä.

Ja mikä vielä oli parempi, tuli määräys, ettei «ostiakkilaisissa paikoissa**

saa kapakkaa olla ^. Pian kai olisivat muutamat muutkin ostjakkikylät

saaneet kaunisiuki.ekst;en ».kuusituvan" ilopaikakiii vanhoille, opinsau-

naksi nuorille.

Ei kuitenkaan tarvitse edes ajatellakaan, että kondalainen iloliemettä

elää. Talvella kuljetaan tuhkatiheään kaupungissa, eikä yksikään sieltä

viinatta palaa. Ja praasnikoita varten palkataan vakituinen viinan 08t«\ia,

joka kuormittain sitä tuo Irtystiin venäläisistä rantakylistä. Jonkunlai-

sella tyytyväisyydellä krasnojarskilainen kertoo heidän kylässiän yksien

ainoiden juhlien — loppiaisen — aikana kulutettavan viinaa parikym-

mäntäkin vedroa (400 pulloa, n. 400 Smk. arvosta). Ja vaikka julkista

kapakkaa el olekaan, on kuitenkin monessa kylässä hyväsydämisiä ihmi-

siä, jotka „omista tarpeistaan" antavat osan hätähiselle. Tätä en sano

vain kuulopuheiden mukaan; muutamassa mökkipahassa ostin minäkin

kyytimiehelleni ryypyn viinaa — maksu oli hävyttömän runsas, 20 pen-

niä ryypystä 1 Eikä tavaraa tarvinnut Hysyä, isäntä itse uskalsi sitä tar-

jota, vaikka tiesikin minun olevan ^virkamiehen*. Ja eräs tuttavani

lääkäri oli myöskin ollut saman ukon viinojen kimpussa; hän arveli

* TAmä mäftrftys on vieläkin voimassa, täytyy vain valittaa, että »oat-

jakkilainen paikka** — „ocT8iu(oe siMrro" kuten mftfiräyksessft on, ellen erehdy

kitsitctäfin h)'\nn suppeasti, vain ostjakkilaisena kylänä. Irtysbtn var-

rella oK \ ,m ostjakkilaiscn Narymin volostin piirissä, siis sen alueella, on venä-

läinen k\l;i Voshkiiia, joka hallinnoUiststi kuuluu Filinakoen venäläiseen vo-

lostiin. Tässä kylässä saa kajjakkaa pitää, ja .sellainen siinä onkin. Sitä ei

lueta ostjakkilaiseksi paikaksi. Ja Narymin kuntakyl.'isf ä on kapakalle vaiu

kyiniiu nkuiita virstaa, j<'kn t;i;i!lä iiKTkit.see matkaa naaj»uriiii. - Jos ostjakit

Koudalla sallisivat vfiial.ii-i n tai \ ciiäläisten asettua johonkin as\iiiiattoniaan

paikkaan jokensa varrelle, saisi .siis, saniau tulkitsemistapaa käyttäen, tuuss4i

kylässä olla kapakka.

Näin iiiniiltävät krasnojarskilaisel leikillisesti kapakkaa; cuneu oli

uuet kapakan ovenpielessä kuusi viittana.
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leikillään, että ukkoa olisi sakoitettava liian vesisekaisen viinan liian

kalliista myynUsestä. Kun virkamiehlllekin uskalletaan viinaa kaupata,

voi arvata, että tavaraa talonpojillekin tarjotaan «sekä summissa että

vähittäin*.

Laskiainen oli tulossa, juhla, jota oikeauskoinen viettää ylönsyömi*

sessä ja juomisessa — on tullut jo melkein <;ananparrcksi, että ellei

laiskiaista ja pääsiäistä olisi, puolet Venäjän laakaruisia kuolisivat nälkään.

Ja eiväthän ostjakit oikeauskoisia olisikaan, jos he laskiaisena eivät „val-

mistautuisi" seitsenviikkoista paastoa vastaanottamaan. Paastosta eivät

os^'afcit kuitenkaan pa^oa tiedä — he kuuntelevat enemmän vatsan vaati-

muksia kuin kirkon määräyksiä— mutta kun «kalenteri^ sanoo paaston

olevan, niin se onkin, ja siihen pitää »valmistautua*. — Puhdasta teh-

tiin kaikella kiiniuUa, pirttejä pestiin oikein uskolla, vaikka monessa

talossa puhtaanteko nälQri olevan päallislnpuolista, sellaista, johon ru-

nomme leikillä nuorta naista neuvovat: «lavitsat pese, taidat heitä, lusi-

kat huuhdo, varret heitä!" Leipomiset olivat hyvin vähäisiä, — päin-

vastoin kuin venäläisillä — kestityksen pääpaino pantiin juokseviin ai-

neisiin, teehen ja viinaan. „Mustaa vettä'" loivat muutamat kaupungista

tullessaan, toiset Irtyshiltä. Harva jättäytyi ilman. Sellainen oli kieli-

mestarini, jonka tarkkuus oli tavannut, vaikka olikin ansiotyössä. Mutta

kuultuaan viinan osti^alta hinnan alenneen 7 ruplaan vedrosta, oli hän

vähillä repiä hiukset päästään, eikä löytänyt kyllin väkeviä sanoja moit-

tiakaeen lyhmyyttiiän. «Lempoko lie pääni pökerryttänyt, nyt saan viettää

kuivan praasnlkan, ellen viinaa Jostakin löydä."

Useampi kuin yksi ostjakki lienee hiljaisuudessa kiroillut sattumaa,

joka viskasi „ virkamielien" kylaan parhaaksi junlaii ajaksi, ja toivonut

minua „hiiteen". Kuta lähemmä juhlapäivät lähestyivät, sitä enemmän

näytti asia heitä huolettavan. Alettiin selitellä juhlan viettoa ja huomau-

tettiin, että silloin oU totuttu iloitsemaan. Enslmäisenä juhlapäivänä,

peijantaina, ilmestyi Isäntä luokseni toivottamaan »hauskaa juhlaa", ja

piästälcseen varsinaiseen asiaansa kysyi, jos »korkeasti jalo^tyisyys*

suvaitsisi ottaa ryypyn puhdistettua. Saatuaan kieltävän vastauksen,

kysyi hin, saisivatko he »iloltella*. Tuli toisiakin asiamiehiä, mikä

kysyi, saisivatko he ajaa laskiaista kyläkaduilla, varsinkin saataisiinko

kelloja luokkiin sitoa - kelloissa saavat ajaa vain virkamiehiä kyydit-
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sevät — mikä pyysi lupaa mihinkin. Kailcldin luvanpyyntöihin — ne

olivat tietysti vain näön vuoksi, silmieni lumoamiseksi tehtyjä — selitin,

ettei minulla ollut oikeutta mitaan myöntää eikä kieltää, ja etten häiritsisi

heitä, seisoivatpa he sitten jaloillaan tai päällään. Humalaisia kielsin

vain luokseni päästämästä. — Ja tuossa puolenpäivän rinnassa elämä alkoi.

Kun on kyllin syödä, kyllin juoda, silloin ostjakin mielestä ilo vasta

ilolle tuntuu. Ja niulcnipi;i ilonaineksia oli .^jumalan kiitos", kuten isän-

täni tapasi sanoa, kortteei ilalossani. Aamusta alkaen oli alapirtissä ollut

vieraita, samovaara samovaaran perästä oli tyhjennetty, isäntä näkyi tuon-

tuostakin pistäytyvän aitassaan ja takin helman alla kantavan lasisia

pitkäkauloja täynnä «kirkasta ja makeaa". Kestityksen vaikutus alkoi

kuulua ja tuntua. Isäntäni aloitti konsertin; hän tuo «vaivainen synti-

nen" veteli venäläisiä laulti^a kuin aika poika, huolimatta iästään ja siitä

että oli vähän hengellistä säätyä — kirkonisäntä. Toiset saivat nuotista

kiinni ja yksinlaulu muuttui sekaäSniseksi rallatukseksi, jota kuullessa

musiikkimies varnuum ulisi hulluksi tullut. Kimakasti parkui hanuri,

ja sen tahdissa jotkut takoivat venäläisiä hyppyä, jotta rakennus jysäh-

teli. Onneksi melua ei kaukaa kestänyt. Naapuri tuli hakemaan koko

joukkokuntaa luokseen kestiin. Tapana näet on, että isäntä juhlina, tai

milloin hänellä viinaa on, kerää hyvät tuttavansa luokseen iloitsemaan;

yksinään ei os^akkl osaa huvitteleita. Tuollaista kulkua talosta taloon,

kesteistä kesteihin, kestää koko juhlien Kestityksen vaikutus oli

kyläktgillakin huomattavissa. Laulavia joukkokuntte ajeli siellä tuhka<

tiheään, rääkäten hevosia parhaansa mukaan. Tiet olivat kurjia, ja kui-

tenkin röhötti reessä kymmeniäkin henkiä. Eikä tietysti käyden ajettu.

Hevosetkin saivat tuntea paaston aattopäivien olevan käsissä. Ajajat

olivat enimmäkseen nuorta väkeä, vanhemmat tallustelivat jalkaisin. Ja

sitä kulkua sopi katsoa! Käsitysten, kaulatusten kulkivat akkajoukot

horjuen, jollakulla rintalapsikin sylissään, ja veisasivat kohti kulkkua.

„[Aulamatta" ei kukaan osannut olla. Miehet nekin vain luovien eteen-

päin pääsivät, mutta yleensä näkyivät naiset olevan ahkerampia kujilla

näyttäytymään — samaa «heikkouttahan" parempienkin palkkojen hie-

nompi sukupuoli taitaa potea. — Humua, joka muistutti pikkukaupun-

klemme markkinaelSmää, jatkui myöhään iltaan. Yöksi toki liike hiljeni,

vaikka cnuiniani luivulus „rauiiaisaa yötä!" ei toteutunutkaan. Alapirtistä
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kuuluva, jotenkin epämiellyttävästi korvia hivelevii npukiiinylkemlnen*

ei antanut aamupuolelle asti rauhaa. Siellä ^valmistauduttiin" seuraavan

päivin »iloihin".

Illoin nuori välci kokoontui kisapirttiin tanhuamaan. Nähdäkseni

heidänkin elämäänsä pistäydyin katsomaan, mutta erityistä näkemistä siellä

ei ollut. Pikkuisen tupapahansa oli eräs ostjakki maksusta luovuttanut

nuorison käytettäväksi. Ei siinä parkettilattia kliltellyt eivätkä häikäise-

vät tulet silmiä rasittaneet. lattia naukui ja huojui astuttaessa jotenkin

kovin. Pahanen, vanhaan, vääriiän messinkijalkaan pistetty talikynttilä

ei jaksanut nurkkia ja ovensuuta valaista. Väkeä oli tupaten tupa täynnä,

vain keskilattialla oli tilaa pyöriskellä. Harvoja oli vanhempia saapunut

iloa katsomaan, pieniä tytön- ja pojanvekaroita pulahteli siellä täällä

suuren väen jaloissa. Yleisö oli naimisiin meneviä ja naimisiin vasta

mennyttä, lytöt olivat panneet parasta päälleen. Ruumiinmulcaiset pum-

puli- ja karttuuniröijyt « istuivat* monellakin kuin laudalla, johon syynä

on ostjakittaren tavallisesti latuskainen vartalonmuoto. Aasinkorva- ja

puhvimuoti ei näy vielä vSiperinn kyliin kerinneen. Hameet leveät, jolla-

kulla oli vielä helmassa leveä, kurtattu reunus, jöllaisia hameita ei meillä

ainakaan päällimmäisinä kayicltäne. Huolimatta kuumuudesta pitivät tytöt

huivia päässään ja suuren saalin hartioilla. Vaikka melkein joka tytöltä

on arkussansa joukottain loistokirjaisia paitoja, halatteja, helmin kirjail-

tuja kenkiä, rinta- ja palmikkohelyjä, ei niitä käytetä — „ne eivät ote

enää muodissa". Ainoastaan jonkun vanhan akan paidan rinnassa ja

hihan suissa saa ostjakkilaista kirjailua nähdä; pikku tyttönen pistää

joskus jalkaansa helmikirjaiset ruojuet ja sitoo palmikkotynkkänsä jat-

koksi helisevät rippeet. — Kisojen poikarahvas oli niinikään venäläisessä

puvussa, pitkävartisissa saappaissa, leveissä housuissa ja kirjavakauluksi-

sessa paidassa. Eräs keikari oli pukeutunut samettisiin housuihin, sametti-

seen nuttuun ja valkoiseen, jostakin palttinaa vähän paremmasta aineesta

tehtyyn liiviin; että liivi näkyi, siitä pidettiin erityisesti huolta. Soitto

ja tanssit olivat venäläisiä. Monella tanssijalla oli jalannousu parempi

kuin jollakulla meidän tansseissamme masurkan hyppyjä kompuroivalla.

Vieraan kunniaksi tanssi eräs vanhus ostjakkilaistakin hyppyä. Jonka

venäläisestä eroittaa hitaampi tahti, hiljaisemmat ruumiinliikkeet, joita

käsien ojenteleminen säestää, tavallisesti etukumara asento, koukistetut

5
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polvet ja se että tanssija tavallisesti peittää päänsä ja kasvojensa yläosan

saalilla. — Nuoren väen kunniaksi on mainittava, ettei kisoissa ollut

yhtiiän juopunutta. Kaikki kiivi hiljaa ja siististi, ei voinut juuri huo-

matakaan sitä vallatonta lähentclemist.i tyttöjen ja poikien kesken, jota

esim. karjalaisten — paitsi Vienanlöiinissä — Ja täkäläisten venäläisten

kisoissa olin tottunut näkemään. Mahdollisesti vieraan läsnäolo voi käy-

töksen vapauteen ehkäisevästi vaikuttaa. Eräs ukko sanoi kumminkin,

ettei kisoissa koskaan sopimattomuuksia suvaita. Tätä mielestäni todistaa

sekin seikka, että noin suuressa kylässä sanottiin olevan vain yhden

huonomaineisen naisen. Tämäkin oli naimisissa oleva ja poikennut syn-

nin teille hengellisen isänsii. papin, houkutuksista! —
^Reilusti pi.iasnikka vietettiin", olivat kielinnstarini ensi sanat maa-

nantaiaamuna. Hänkin oli ^ystäviltä ja hyviltä kylänmiehiitä" löytänyt

ilolientä liiaksikin; toisena juhlapäivänä ei näkynyt olevan varma, pitikö

hänen naapuriin mennessään kulkea eteen- tai taapäin, vai poiketa oi-

kealle tai vasemmalle. Ja selälleen jouduttuaan kyläkujalle sai kauan

tuumia, mikä ruumiinosa oli kepein ensiksi maasta nousemaan. — Täytyi

minunkin myöntää, että juhlat olivat ^kaikella kunnialla** menneet —
ostjakin silmillä katsoen. Vähät siitä jos «kuparisepät** kalloluita takoi-

vat, v.ih.41 Miia, jos terveenä juhlimaan ruvennut sai viikkokausia vuo-

teellaan vop.yii, \ ithät siitii, jos pieni lapsi, humalaisen äiJin vilussa re-

tuuttamana kylmettyi ja pääsi parempaan majaan, vähät rahan menosta,

vähät työpäivien hukasta, olihan taaskin saatu juhlia — «kunpa olisi

vuodessa montakin laskiaista!*

Hauskaa tuossa surkeudessa oli, ettei tietääkseni juhlien aikana

ollut ainoatakaan tappelua kylässä, lukuunottamatta koirien alituisia ka-

hakoita. Sovu>s.i ja y*-t.ivy\Jessä lopetettiin viinat yhitiMU voimin,

humalaan tultua riemuittiin, syleiltiin, suudeltiin, mutta nyrkkiään ei

kukaan näytellyt viinaveikolleen. Tässä suhteessa on krasnojarskiläinen

auttamattomasti jakella den\jankalaisesta veljestänsä. Aloin jo arvella,

että krasnojarskiläinen « rakastaa kyläläistään kuin itseään*, mutta enem-
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män oloihin perehdyttyäni sain nähdä, että tässä suhteessa ci ole täy-

dellisyyttä misfiään auringon alla. Tuota «kaikkien sotaa kaikkia vastaan**

käydään yhtähyvin Krasnojarskin syrjäisessä kylässä kuin suuren maa-

ilman hyörinässäkin. Täällä käy kuitenkin kaikki hiljaisesti, ulkonaista

ystävyyttä säilyttäen. Krasnojarskilainen yhtä ystävällisesti veljeänsä

nylkee kuin häntä juottaakin, aina tilaisuuksia myöten.

Vahinko, ettei edes tuo ulkonainen sopu voi saada sjj.ia perheessä,

piirissä jossa sopu ja keskinäinen rakkaus olisivat välttämättömimmät.

Tuontuostakin kerrottiin kotikaiiakdista ja aina miehen ja vaimon välillä.

Enkä minäkään saanut jäädä osattomaksi moisesta näytelmästä. Isäntäni

tahtoi kerran humalassa ollessaan opettaa »elukkaa"., joksi hän vaimoaan

usein nimitti, mutta kun minusta aika ja tapa olivat huonosti valitut,

täytyi kurituksen jäädä yritykseen, huolimatta isännän rimpuilemisista ja

alussa röyhkeistiikin huomautuksista «kuka tässä isäntä oli*. Mutta

hyvin harvoin, tuskin koskaan tavallisissa oloissa ulkonainen pakko es-

tänee miestä kurittamasta vaimoaan; sellaisia tapauksia ostjakit pitävät

aivan luonnollisina, avioliiton luontoon kuuluvina, niin sanoakseni.

Tällaiset seikat saattanevat lukijan säälien ja surkutellen ajattele-

maan ostjakki naisen vaikeata asemaa. Siinä seikassa olisi paljon tehtä-

vää; jokainen ostjakkitutkija varmaan sydämestään toivoisi kansan käsi-

tyksen tässä suhteessa toiseksi muuttuvan. Mutta ostjakktnaisen «vapau*

tuksen* hetki ei heti lyö, lyöneekö koskaan. Täällä olisi työtä naisasian

ystäville, jos he tahtoisivat saada kansan käsittämään edes sen, että nai*

nen ei ole «elukka". Työtä olisi paljon, työmiehiä — ei yhtään.

Naisen asema — siitäkin puhuaksemme — ei kuitenkaan ole yhtä-

läinen kehdosta hautaan asti. Tyttönä isänsä kodissa, vieläpä veljensä-

kin luona, on nainen vapaampi, häntä kohdellaan hyvin, hänen ei t.ii \ itse

«roskaisimpia'' naisen töitä toimitella. Isä ja äiti tyttöä, voi melkein

sanoa, hemmoittelevat. Miehelään mennessä tytön asema muuttuu täy-

dellisesti. Sulhanen maksaa morsiamen isälle «päärahan", kalymin, saa-

den kuitenkin siitä korvausta myötäjäisten muodossa. Joskus tyttö kar-

kaa kotoansa, mutta isän lepyttämiseksi silloinkin on sulhasen maksettava,

jos ei muuta niin ainakin viinaa joku määrä. Vaikka siis päältä katsoen

i , u > „ myydään* miehelään, niin todellisuudessa kauppaa tuskin koskaan

päätettäneen nykyään tytön suostumuksetta ; useinkin nuoret jo ovat asian
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edeltäpäin sopii-.eot keskenään.' Mutta sittenkin miehelään mennyt tyiio

on , myyty neiti", joutunut, kansan käsityksen mukaan, kokonaan mie-

hen^i valtaan. Niinpä esim. Kondalla oli nostanut suurta huomiota eräs

oikeusjuttu, jossa vaimoansa rääkännyt tuomittiin: «laki ei enää anna

vaimoakaan kurittaa''. — Naisen asema on jotenkin sama, mihin meitä

häärunomme tutustuttavat. Tyttö se kotonaan kulkee kukkona kujilla,

mutta appetassa

Toisin ukset ulvaisevat,

Toisin vierovat vcräj:lt,

Sanovat saranaraiulat. —
Kohta saat kokea koito.

Kokea ko\ aoiiiiuii.

Apen luista Itukaliuila,

Aiufpin kivistä kiillä.

Kvilyii kylmiä saiioj.i.

Nadon niskan nakkeloita.

Jokainen niiiuikki>n kiiskec. Ainoana turvana on hänellä miehensä, jos

lämä jostakin syystä on vaimoonsa kiintynyt — ^rakkaus" on avioliittoa

solmitessa tavallisesti tuntematon vaikutin. Jos mies säälii vaimoansa,

jos hän ei «roahdi raukkaistansa* kovin käsin pidellä, silloin on vaimon

elämä siedettävä, ehkä hyväkin, mutta jos mieskin sudeksi muuttuu, on

vaimon asema raatajan rahanalaisen, usein pahempikin, hän kun rikko-

mattomilla siteillä on tilaansa kiinnitetty.

' Sietäiuc huotnHnttaa, että poikakaan ei vapaasti, .liv.iii omalla mie-

h llääii saa i läiiiäiitovvria.in valita. Hän on pcrliteiisä keskuudessa enemmän

tai ^ :i!u iiiiii.in rii|'])ii\ a isäsi .'l.-in, trii i->,iii kuoltii.i \ < liistn."iii, tav allisesti vaii-

himma.sta, ,,perheen i>.i,ist.i • Isät ta\ .illi--» sti sanovat ..nailtaiueiisa j)oikansa".

..ottaucLnsa pnjallicii v.innon siilt.ä tai sieltä" jne. vaikk.i luullak:»cni tiLssä

seikassa ei ko^lsMii ..viikisiu hirteen vietäne". Joskus näkyy vanhimmalla

veljellä oU\.ni suuri s.m.in\aU.i isiin el.iessakin. Eräs ostjakki kertoi nuo-

remman veljensä tahtoneen naida rikkaan vu;;uhlaisty tou. Isä oli suostuvai-

nen, mutta sanojani, vanhin veljeksistä vastusti ko%-in, kun ei rakastanut \*o*

Kiileja eikä tahtonnt sellaista perheeseen. Nuoremman veljen oli tuumastaan

luovuttava. Huomautettava kuitenkin on, että tässä perheessä vanhimmalla

pojalla muutenkin on paljon sanomista, isä kun on suuri juopporattL
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Vaikka jokaisella lytolla joka päivä on siiinietisa edessä kyllin^

eläviä toditiluksia avioliiton ^autmidcsta", on kuitenkin miehelään meno

ennemmin tai myöhemmin jokaisen päämääränä. Koko iäksensä tytöksi

jääminen on varsinkin varattomalle häpeäksi» ^sellainen nainen» että ei

mihinkään kelpaa" sanotaan heti, jos kosioita ei kuulu. En tahdo, eikä

voikaan sanoa» että tämä olisi ainoa syy, vaikka sitä näkyy täytyvän

pitää yhtenä päävaikuttimena. Syyt ovat monet ja monenlaiset. — Ost-

jakkityttö lähtee useinkin mitään ajattelematta ensimäisen sulhaiseksi tar-

joutuvan rekeen ~ jos vaan hinnoilla sovitaan — ja monelle nuorikolle

saisi sanoa, kuten Kalevassa

Etpä äijän, nuori neiti.

Kahden puolesi katsellut.

Yli pääsi 3'mtnirreUyt,

Jos teit kadutun kaupan,

lan kaiken itkemisen,

Vuodet voikerrehtamisen.

5.

Demjankalaisen henkiset tarpeet ovat helpolla tyydytetyt. Kerran

vuodessa kulkee pappi kylissä keräämässä saataviaan, ja samalla tiellä

toimittaa joitakuita kirkollisia tehtäviä. Ja tuosta käynnistä ovat ilois-

saan ainakin niiden talojen emännät, joissa pappi suvaitsee majailla.

Niinpä muudankin emäntä hienosti vihjaisi, mitä kunniaa han minulle

osoilli. kun sain sy<'>dä lusikalla, „joka papin varalle oli osteltu ja mak-

soi 2u kopeekkaa". — Koiidalla ollaan jo vaali vaisempia. Muutamissa

isoissa kylissä on oma rukoushuoneensa, jossa pappi kerran, pari vuo-

dessa jumalanpalveluksen toimittaa. Pääsiäisen seudussa kulkee pappi

ripittämässä rahvasta. Syynä tiheämpiin papin kulkuihin on, että pitäjä

on kokonaan os^akkilainen, ja että kirkonkylä on pieni ja suuria os^akki-

kyliä, siis tuloisia paikkoja, on os^akkiasutuksen molemmissa päissä,

joten kulkeminen on hyvin etutsaa kukkarolle. Sillä kyllä täytyy sanoa,

että halu valistaa» lohduttaa ja tukea sieluja riippuu kokonaan papin
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kukkaron vaatimuksista. Ostjakeille on kyllin, jos osaavat ristinmerkin

tehdä ja huoata ,Herra armahda!" olisihan kyllä rippiä tehdessä ja

naimisiin mennessä osattava päärukouksetkin, mutta useinkin saanee

rupla rukoilla ne. Eräs ostjakki huomautti tätä kysyessäni, että «pappi

kyllä kolmosen (kolmen ruplan rahan) tuntee*. Että ostjakeissa olisi

jotain hengellistä elämää ja hartautta, siitä ei voi olla puhettakaan. He

elävät, niin sanoakseni vain maallista elämää varten; joka-ainoan ristiin

voisi piiruiä tuon jonkun pilkkakirveen sepittämän hautakirjoituksen: „söi,

joi, makas ja kuoli".

Aivan vähäisiä henkisten harrastusten ituja on Kondalla huomatta-

vissa olhit jo pitkän aikaa, vaikka nuo idut nykyään siellä, missä ne

ensin näyttäytyivät, ovat hoidon puutteessa ja kuolemassa. Krasnojarskin

asukkaat os^akeista ensimäisinä itse huomasivat, mikä etu heille olisi

luku- ja kirjoitustaidosta sekä laskutaidon alkeista. Tuohon kokemuk»

seen ehkä kauppamatkat heidät saattoivat »Ukot* löysivät jonkun van-

han sotamiehen, joka oli halukas vätiäistä tietovarastoaan jakamaan

ostjakkilapsille. Syntyi kylään jonkunlainen kiertokoulu, opettaja majaili

viikon kerrassaan jokaisessa talossa, Jossa oli opetettavia lapsia, ja oppi-

laat keräytyivät aina opellajaii tilapäiseen asuntoon tiedonalkeita saamaan.

Vähäinen oli opettajan palkka, ruplan tai puolitoista sai lapsesta vapaan

hoidon lisäksi, mutta vanhan sotilaan kunniaksi on sanottava, että vielä

nytkin hänen elossa olevat oppilaansa häntä kiitollisuudella muistelevat,

ja että hän hartaudella näkyy ruvenneen tehtäväilnsä ja tehneen mitä voi.

Nykyään kylässä on useita 55—55 vuoden välillä olevia miehiä, joista

toiset välttävästi, toiset tavailemalla, lukevat venäläistä kirjaa ja kirjoi*

tusta. Kuolema kuitenkin katkaisi soturin hyödyllisen toimen, ja uutta

opettajaa joko ei saatu tai ei tullut hankituksi nouseville polville. Har-

rastus oli nähtävästi alkuaan, kuten jo hviomautin, käytännöllisen tarpeen

herättämä ja vaatima, tiedonhalu ei ollut herännyt siksi, että ostjakki

olisi ymmärtänyt tiedon arvoa itsessään; ostjakilla ei ollut, etkä vielä-

kään ole ^tiedonnälkää". Kun käytännöllinen tarve supistui hyvin vä-

hään — kalenterin, harvalukuisten asiapaperien ja kunnallisten viran-

omaisten kirjallisten käskyjen selville saamiseen — laimeni harrastuskin.

Kirjantaitoisilla isillä ei ollut halua tai aikaa, kuten he itse väittävät,

opettaa aakkosia pojilleen — tytöistä ei ole puhettakaan. Niin kasvoivat
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nykyään niicsikään tulevat ikäpolvet. Toisella ja kolmannella kymme-

nellä olevista vain joku tuntee aakkoiiia, mutta yksikään ci tietääkseni

voi lukea. Ja mikäli nuoria tunnen voisi heidät hyvin vähällä vaivalla

saada opettelemaan. Muutamien isäntien mielessä näkyy taaskin kytevän

aikomus etsiä nykyään lapsi-iässä oleville opettajaa — vanha sotilas

tunnusti heidän mielestään olevan sopivin — mutta ei ole yhtään var-

maa, että aikomus teoksi muuttuu.

Kansanvalistusministerio ei ole jättänyt näitäkään seutuja opin-

ahjoista osattomiksi, sen toimesta on perustettu Holtsliaiovskofcn kansa-

koulu. Monesta syystii joutuu kuitenkin epäilemään, onko nykyisissä

oloissa, Jolloin koulujen ensi tehtävänä olisi opinhalun herättäminen

eikä niinpa^on sen tyydyttäminen» pysyväinen koulumuoto Kondalla,

ja yleensä ostjakkimailla, sopiva ja tarkoituksenmukainen. Asutusolot

tekevät hyvin suuria vaikeuksia. Kondallakin, joka on tiheimmin kan-

soitettua osljakkiroaata» elävät os^akit pienin jurttakunnin. Parissa, kol-

messa kylässä voisi kouluikäisiä 10:een karttua, mutta on huomattava,

ettei kouluopetusta kansa katso tytöille ollenkaan tarpeelliseksi *. Bol-

tsharovskoen koulussa taitaa nykyään olla 7 oppilasta: varmaa tietoa

tästä en voinut saada, kun en asianomaisia tavannut. Ostjakkikylät ovat

kaukana toisistaan. Krasnojarskin kylästä esim. on koululle 62 virstaa

talvella, kesällä kaksi sen vertaa. Tuollaisen matkan päähän eivät ostja-

kit anna lapsiaan vieraiden hoitoon, niin vakuuttivat krasnojarskilaiset.

Lapset olisivat sitäpaitsi kouluun lähetettävät parhaana marja-aikana,

jolloin niitä kotona tarvitaan. Maija-ajan kuluttua alkaa kelirikko olla

käsissä, aika jolloin yhteys kylien välillä usein pariksikin kuukaudeksi

katkeaa. Jos tahdottaisiin valmistaa Kondan lapsille edes jotenkin muka-

vaa tilaisuutta koulunkäyntiin, pitäisi kouluja perustaa vähintäin kolme

tai neljä, jollaista uhrausta on vaikea toivoakin, koko kunnan viikiluku

kun on vain tuhatkunta henkeä. Mutta eihän pysyvä koulu ole ainoa

kansanopetusmuoto. Täällä jos missään luulisin kiertävän kansakoulun

olevan paikallaan, jos niitä taidolta ja kokemukseen perustuen Järjestet-

täisiin ja jos opettajia huolellisesti valmistettaisiin tehtäväänsä. Ei olisi

• Siitä on t<)(li.stiik.sena suuri, voiiäl.iincii Demjanskocii kylsL Koulussa

käyvästä 42 lapsesta on vain 4 tai 5 tyttöä.
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mielestäni kovinkaan vaikeata vuokrata kylissä varsinaista kouluhuonetta

tai vaikkapa rakentaa sellainen; — erään, luultavasti Suomesta ^nty-

peraä olevan nimismiehen, Tavaststjernan puuhan järjestää kiertokoultga

muutamaan eteläiseen piiriin, sanotaan rauenneen siitä syystä, että talon*

pojat eivät tahtoneet päästää koulua huoneisiinsa. — Toinenkin tapa opet-

taa lapsia voisi tulla kysymykseen. Aunuksen läänissä moni kylä, tie*

tääkseni omilla varoillaan, vuokraa kouluhuOneen ja palkkaa siihen opetta-

jaksi jonkun hyvillä todistuksilla kirkonkylän kansakoulusta päästetyn

pojan. Kävin tuollaista koulua katsomassa. Se ci ollut kovin konica.

Luokkahuoneena oli pieni talonpoikaistupa, jonka ilmapitoisuutta tarkas-

taja ei ollut mitannut, siinä pari, kolme riviä penkkiä ja pöytiä, joita

valmistettaessa pedagoogien mieltä ei oltu kysytty. Jaloilla seisova helmi-

taulu sekä suurenpuoleinen musta taulu kaluston täydensivät. Opettaja

oli rihainen poikanen, 14-^15 vuotinen; palkkaa sai vapaan asunnon

ja elannon lisäksi 14 ruplaa (n. 37 mkk.) opetusifjalta sykigrsti kevää-

seen. Ei ollut koulu minkaänpuolesta mallikelpoinen, mutta siihen uh-

ratut rahat eivät näkyneet olevan tyhjään viskattuja. Vuoden oli opet-

taja työskennellyt, ja eräs hauen oppilaistansa, S vuotias tytönleuhakko

jo aika terhakasti otteli selkoa lukukirjansa kertomuksista, piirusteli ni-

mensä kivitaululle, tiesipä „tapulastakin" enemmän kuin on kaksi kertaa

kaksi. — Tietysti tuollaisten kiertävien tai kyläkoulnjen tarjooma hyöty

ei opillisessa suhteessa ole verrattavakaan vakinaisen kansakoulun

antamaan, mutta liikkuvan koulumuodon etu ostjakkimailla olisi mieles-

täni siinä, ettei suurin osa kansanlapsista jäisi alkeistietoja vaille, kuten

nykyniin. Opinhalua uskoisin tällaistenkin koulujen voivan herättää. Ja

kunhan kansa saisi edes aavistustakaan opin arvosta, tarvitsisi tuskin

etäämniälliikin olevan vakinaisen kansakoulun oppiiaiJeii puutetta kitua.

Silloin, epämiiäräiscssii tulevaisuudes^.a tosin, henkisetkin harrastukset

ehkä voisivat saada sijansa kansan elämässä, elikäisisivät turmeltumista,

tylsistymistä ja välinpitämättömyyttä, jotka kaikkialla uhkaavat ja sur-

maavat vain aineellisissa harrastuksissa puuhailevia kansoja.
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Kiijmtta&ut

U. T. Sirelius.

(Esitetty Suomalais-ugrilaisen Seuran kokouksessa 18 99).

Väistyen väkevämpien tieltil on ostjakkien kuten useimi)ipn suo-

mensukuisten kansain täytynyt siirtyä pohjolan kylmille perille. Hei-

dän asuma-alansa täyttävät nykyään melkoisen osan biperian luoteis-

kulman, anastaen pienempiä poikkeuksia lukuunottamatta Obinjasen

sivtyokieD laaksot aina Tomskio kuvernementiii rigalta Obin lahteen

saakka sekä Alimka-joen suusta lähtien Irtishin aluuoksun sekä sii-

hen laskevien sivujokien laaksot, paitsi Kondan latvoja. Ainoastaan

kaksi pienempää ostjakkilaisryhmää on jossakin määrin eroitettuna

asutuksen yhtenäisestä ketjusta, nimittäin Obin lahteen laskevalla

Nadim-joella sekä Tomskin kuvernementin pohjoisrajalla virtailevalla

Vasjugan-joella asuvat ostjakit. Pääasiallisesti kielitieteellisiin tutki-

muksiin perustuen jakoi M. A. Castuen heidät kolmeen päärylimään,

nimittäin Irtishin eli eteläisiin, Obdorskin eli pohjoisiin ja Surgutin

eli itäisiin ostjakkeihin.

Vattjuganm ja Vähin og^akU, joiden keskuudessa tutkimuk-

seni tapahtuivat, ja joista seuraavassa koetan antaa ylimalkaisen

kuvan, luetaan viimeksi mainittuun lyhmään.

Varsinajsen ostjakkilaisen matkani lähtdplste oli Tomsk, jossa

viivyin muutaman viikon tehden matkavarustuksia. Ne olivat yhtä

paljon henkistä kuin aineellistakin laatua. Samalla kuin koetin asian-

tuntevilta henkilöiltä saamieni neuvojen mukaan varustautua kaikella

Digitized by Google



2 U. T. Snu&uut$. XVII4

sillä} mitä moiaen po^jois-siperialaioeD matka vaati, tein tutkimuksia

TomsldQ yliopiston museossa, joka paitsi muinaisticteellisiä kokoelmia

käsittiiä pieoen kansatieteellisen osaston. Koettelin myöskin mikäli

ehdin laiyentaa erittäinkin muatamilla erikoisaloilla tietojani os^ak-

kien elämästä, läpikäyden sitä kirjallisnutta, mikä Tomskin yliopiston

kirjastossa tältä alalta löytyi. Tähän tarjontnikin hyvä tilaisuus,

sillä syistä jotka tässä jääkööt mainitsematta t^^ytyi minun kuluttaa

aikaa Toniskissa Suomesta lulevicD tuvaialahcty.sten otiottaraiseen

enemmin kuin suotavaa olisi ollut. Toniski^sa yhtyi minuun matka-

toveriksi maisteri II. Stenberg, joka Fauna et Flora seuran stipen-

diaattina aikoi tutkia Siperian metsäseudun kasvi- ja eläinmaailmaa.

Vihdoin 21 p. kesäkuuta saapuivat suomalaiset tavaralähetyksetja 25

p. voimme alkaa osljakkilaisen matkamme kyntäen kevätvesiään tul-

villaan olevien Tomin ja Obin laigoja selkiä Siperian polgolaa kohti.

Oli kevätkesän kaanein aika. Rantojen lehtimetsät loistivat kuu>

lakkainta viheriäänsä ja aarinko heloitti kirkkainta valoaan. Tulva-

vesi oli korkeimmillaan. Se oli loppumatonta, helposti eksyttävää

saaristoa, jota höyrymme viiletteli. Väylistä välittämättä se oijusti

tulvan ylluttämäiu metsikköjen lomitse ja pitkin vanhoja joenuomia,

jotka vielä muutama vuosikymmen sitten olivat kuljettaneet Obin

emävesiä, mutta tämän mahtavan joen avatessa itselleen idempän&

aasia uria ovat tulleet syijäytetyiksi ja saavat nyt enään tl^ytensä

vettä vain suorien kevättalvien aikana.

26 p. kesäkuuta saavuimme pieneen Narimin kaupunkiin, joka

sijaitsee noin 500 virstaa Tomskin iinlijoispoolella Obin oikealla ran-

nalla. Perustettuna v. 1596 oli Narimin sotilasascmalla aikoinaan

politillinen merkitys, sen kasakkojen kun oli valvominen ympäristön

vasta kukistettujen ostjakki- ja samojediheimojeu kurissapitoa. Mutta

sikäli kuin vartioitavain kansallisuuksien uppiniskaisuus on muuttu-

nut orjamaiseksi kuuliaisuudeksi ja niiden elämisen lähteet kuivuneet,

sikäli on myöskin Narimin kaupunki, jonka asukkaat pääasiallisesti

elivät kaupankäynnillä alkuas^janten kanssa, kadottanut merkitystään.

Nykyään asun siinä noin 1,000 pääasiallisesti kalastuksella elävää köy-

hilii porvaria, jotka, paitsi muutamia uniformunn puettuja järjestyksen

valvojia, kaikki ovat rauhallista väkeä. Mutta henkikirjojen mukaan

on kaupungissa 4,UU) asukasta. Kuten uakyy ou siis kolmen neljäu-
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neksen kaupangin koko asukasluvusta täytynyt vetäytyä niuillo mark-

kiooille elatustansa hankkimaan. Että Narimin nimellinen asukas-

luku siitä huolimatta on pysynyt noin korkeana tosiasialliseen näh-

den, saa selityksensä asetuksesta, jonka mukaan Narimin, samoin kuin

muutamien muiden pohjois-siperialaisten pikkukaupunkien asukkaat,

ovat asevelvoUi-^uudesta vapautilul. Nalitaviisti on hallituksella ollut

tarkoituksena tämfm asetuksen kautta koettaa vahvistaa venäläistii

asutusta Pohjois-Siperiaäsa. Mutta se ei vienyt tarkoitetuille perille.

Narimin nimellinen asukasluku kasvoi kyllä, mutta sen elämänolot

jäivät entiselleen. Siitä syystä kai on nyttemmin Narimiin muutta-

neilta kielletty vapautus asevelvollisuudesta ja asetus pidetty yoimassa

vain kaupungin alkuperäisiin asi^amiin nähden. Jos voi uskoa paik-

kakuntalaisten omiin vakuutuksiin on taantuminen siellä yhä kasva*

massa. Narimissa on nykyään enään yksi kauppias, joka harjoittaa

suurempaa liiki tt;i alkuUsiijuiiti u tuottiiU.i. bdiiian taantumisen sanoo

venal. tutkija Öhvetsuv kuvaavan Sur'j;ntinkin elämää. Näyttää siis

siltä kuin Luoteis-Siperiau pikkukaupungit ulisivat nylkeniissystee-

millään kaivaneet haudan omalle tulevaisuudelleen ja sortuisivat yh-

dessä alkuasttjamiston kanssa. Ja se on varmasti tapahtuva jollei

yritteliäs venäläinen luonne koettele uusia toimeentulon aloja ja pane

parannuksia toimeen vanhoissa. Kumpikaan ei liene mahdotonta —
ei ainakaan jälkimäinen, joka esimerkiksi muuttamalla obilaisen kalas-

tuksen haaskaavasta kalastuksesta biologisille tosiasioille rakennetun

lain mukaiseksi ja parantamalla kalan säilytystapoja europalaisen

mallin mukaisiksi vui kuhuittaa ol>ilais(>n kalastuksen arvoa monin-

kertaisesti ja, tarjoten varman toimeentulon monille tuhansille, pelas-

taa Obin nlijuoksun joutumasta aivan autiomaaksi. Yritys on pantu

alulle Obdorskissa perustamalla sinne kalojen konserveeraustehtaan.

Mutta nyt olen tehnyt harppauksen syrjään varsinaisesta ainees-

tani. Narimissa oli »ekspeditsionin*' — niin oH meillä tapana mat-

kuettamme nimittää — hankittava vas-juganilaista retkeään varten

vene. Sen piti olla siksi iso, että ekspeditsionin lähes 50 puntaa

painavat matkatavarat voitiin siihen mukavasti sijoittaa, ja päälle piiät-

teeksi katettu, etteivilt Siperian sateet päässeet retkeilijöitä — ja

mikä tärkeämpää — sen papereita ja valokuvauslevyjä pahasti pite-

lemään. Narimista olisi sellaisen veneen hankkiminen tainnut käydä
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hyvinkin vaikeaksi. Mutta onoi oli puolellamme. Tuskin olimme hiu-

kan ehtineet perehtyä miualaamme Narimin Kamshatkassa — niin

kutsutaan kaupungin satamaa — kun huhu ulkomaisten, Vaqugim

joelle aikovien vieraitten saapumisesta oli levinnyt ympftri pienessä

Narimin kaupungissa. Se oli tullut muun muassa erään vasjugani-

laisen kauppiaan korviin, joka seuraavana päivänä oH aikeissa tyb|in

voiicin jialata takaisin joelleen. Kaupanteko mielessä tämä tuli luok-

seniuje ottamaan selkoa kuulenuuisa todcnperuisv} tiestä, ja kun

olimme hänelle kertoneet, että todella aioimme \ a^^juganillc, tarjou-

tui hän oppaaksemme ja lupasi luovuttaa tilavan, katetun veneensä

käytettäväksemme. Kun olimme kuulleet ehdot ja nähneet itse aluk-

sen, otimme taijouksen mielihyvällä vastaan. Sopimuksen mukaan

kauppias jätti 60 ruplan kuukautisesta maksusta veneensä neljine

soutigineen käytettäväksemme vasjugaoilaista matkaamme varten ja

lupasi itse, missä tarvittaisiin, toimittaa tulkin virkaa. Venäläisen

kansakoulun läpikäyneenä, ostjakkia taitavana ja muutoin älykkiiänä

miehenä oli xMnksanteri leudorovitsh Kytshkov — niin oli miehen

nimi — varsin sovelias tulkin toimeen, kuten jälkeenpäin sekä Vas-

jtmanin että Vahia matkoilla tulin kokemaan. Sopimus tehtiin juh-

lallisesti kaupungin ensimäisen kauppiaan Prjanishnikovin luona, jota

koko kaupunki hänen varallisuutensa, avuliaisuuten-sa ja toimeliaan,

rehellisen luonteensa takia pitää kuin itsestään määrättynä päämie-

henään, ja joka erään hänelle jättämämme suosituskirjeen johdosta

katsoi velvollisuudekseen pitää meistä muukalaisistakin isällistä huolta.

Olimme juuri aikeissa lähteä matkalle, kun eräs Narimin pie-

nessä yhteiskunnassa san^-jen huomattava heiikiio tuli meitä tervehti-

miiän ja sai aikaan pienen muutoksen matkaohjelmaamme. Se oli

kaupungin hallinnollinen pää, Narimin piirin zasedateli Aleksanteri

Feodorovitsh Piotnikov. Hänellä oli kuvernöörinviraston ilmoituk-

sen kautta tieto saapumisestamme ja käsky olla matkustajille avulias,

jos he hänen puoleensa kääntyisivät. Koska hän sattui kaupunkiin

tullessamme olemaan virkamatkoilla ja meidän oli onnistunut ilman

hänen tärkeää personaansa järjestää asiamme Narimissa, ehdoittihän

nyt, saadaksensa jollakin tavalla pitkämatkaisia tutkijoita palvella, että

lähtisimme hänen seuraaminaan katsomaan Kariia^ Dkiii ja I imskoen

kylissä parhaillaan pidettäviä niurkkmoita. Jälkimäisille olivat kokoon-
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tiineet Tim-joen — edellisille Parabelin ja Va?jii^^anm «Kstjakki-sanioje-

dit sekä jokunen määrä Vasjuganin ostjakkeja. Tosin eivät ostjakki-

samojedit — niin kutsuu Ca.>tn'n Toinskin piirikunnan samojedeja

— kuuluneet varsinaiseen tutkimusalaani, mutta kun kysymyksessä

oli jotaio niin erinomaista nähtävää kuin samojedimarkkinat, kan ne

tarjosivat minulle sopivan tilaisuuden tutustua Parabelin ja Timln

asnkkaihiD, jota muutoin tuskin olisin tullut tehneeksi, ja kun arvelin

olevan bydty& vastaisuudessa— ja siinft en erehtynytkään — paikka-

kunnan mahtavimman miehen seurassa liikkumisesta, otimme taijook-

sen raiclihyvällii vastaan. Illalla 29 p. kesäkuuta liilidimme siis za-

sedatelin mukavassa katetussa vcnee.ssii matkalle. Se kävi ensin

Timskoen kylään ju sujui hyvää kyytiä, sillä alus oli kevyt ja airoissa

kuusi vankkaa soutajaa, joita tuon-tuoätakin muutettiin jaamei^ssa s.

o. obilaisissa kievareissa. Oltuamme matkalla koko yön saavuimme

seuraavana päivänä kl. ö i. p. Timskoeen, ku\jettuamme vähemmässä

kuin vuorokaudessa 105 virstaa.

Mutta minkälaiset olivat Timskoen markkinat? Sanottakoon

heti aluksi, että markkinoita sanan europalaisessa merkityksessä

emme täMIä enään tavanneet. Se talvimetsästyksen aikana kertynyt

saalis, Juuka Tiiiiiu samojedit avoveden tultua tänne vuo.sittain tuo-

vat, oli jo ehtinyt suurempaa markkinahumua herättämättä vanhoista

veloista solua Timskoessa asuvien velkojien aittoihin. Se mitä

nyt näimme oli kevätkokous, jota Tim-joen samojedit arvatenkin iki-

vanhan tavan mukaan täällä viettivät Lähellä kylää kasvavan met-

sän liepeessä, eräällä korkealla Obin rantapenkerellä, jonka juuria

tulvavesi huuhtoi, seisoi muutama kooninmuotoinen tuohikota ja siellä

täällä viritettyjä pologeja s. o. ohuesta kankaasta tehtyjä pikku

telttoja, joiden suojaan jokaisen näillä mantereilla liikkuvan on vetäy-

minen jos mieli saada nauttia untaan i auhaj^sa itikoilta. Näitten tuo-

hikotien ja polof^ien yiiijiiiiille oli kokouksen liike keskittynyt. Nuo-

tioitten ääressä i.stui ihmisjoukkoja — miehet ja naiset eri ryhmissä

hiljalleen keskustellen keskenään. Ne, joilla oli jotain tehtävää, olivat

vetäytyneet syijemmäUe, erilleen muista. Ne olivat enimmäkseen

naisia. Useimmat niistä hoitelivat rintalapsiaan, jotka makasivat omi-

tuisissa puikeakehyksiaissä ja korkeilla selustimilla varustetuissa keh-

doissaan. Muutamat raaputtivat koristeita tuobikopsiin — toiset om-
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pelivat yhteen kesäjurttien tnohilevyja. Kulkiessani pologien ohitse

kuulin niiden alta kovaiiänistä kuorsaamista. NSmät luonnonlapset

lepäsivät taallii talvisten ponnistustenpa jalkt lH niaaten, syöden, juoih-n

ja keitiu-lli-n talvi^eQ nu'tsa>t\>ietken-.ii seikkailuista. Vasta kun tulva-

vesi alkaa siihen määriä aleta, että kesäkalastus käy mahdolliseksi,

vetäytyvät he takasin joelleen koettamaan kalaonueaan.

Aivan yhtä yksitoikkoista laatua ei liene elämä ennen vanhaan

ollut timiläisten kevätkokouksissa. Se seikka, että samanlaatuisia niin

hyvin talvi- kuin kevätkokouksia tavataan muillakin Obin alknasuk-

kailk, näyttäisi viittaavan siihen, että ne aikoinaan ovat olleet heimo-

kunta-kokouksia, joissa heimon yhteiset asiat — mahdollisesti ruhti-

naan ollessa johtajana — ovat otetut keisku^telun alaisiksi ja että biis

nykyisillä kokoal^^illa olisi pohjana ikivatiha tapa. Kun ostjakit jou-

tuivat venäläi.sen herruuden alaisiksi ja heidän yhteiskuntajärjes-

tyksessä toimeenpantiin muutoksia, tapahtuivat ne säilyttämällä näiden

kokousten yhteiskunnallista merkitystä. Niinpä valitsevat Yasjuganin

kylässä pidettävässä kevätkokouksessa voolostin vanhimman ja ratkai-

sevat tämän ollessa puheenjohtajana niin kevät- kuin talvikokoukses-

sakin kaikki esille tulleet rikos- ja riita-asiat. Talvikokouksissa kan-

netaan kruunulle tuleva vero, kevätkokouksissa yhteiseen kunnan-

kassaan nient'vat suorituksi-t. Se seikka, että molemmat kokoukset

vietetään sellaiseen aikaan, joka on pyyntiin sopimaton, on myöskin

osaltaan omiaan todistamaan niiden vaidiaa alkuperää. Kevätkokouksen

aikana on kalastus korkean tulvaveden takia mahdoton, ja keskitalven

aika, jolloin talvikokoukset pidetään, tekee metsästyksen hankalaksi

osaksi ankarain pakkasten tähden, osaksi siitä syystä, että muutamat

eläimet, kuten esim. orava, piilevät tähän aikaan.

Todistukseksi siitä, että samanlaatuisia kevätkokouksia kuin

äsken esitetty timiläinen on pidetty Obin laakson ulkopuolellakin,

otan tähän si n, niitä Johelson tässä suhteessa tietää Itä-Siperiassa

asuvista jukagireista. Hän kirjoittaa: .Jleti kun joet olivat auenneet,

tekivät jukagirit pikku venheitä ja rakensivat suuria nH/jo-niuiisiä laut-

toja ja laskivat kaikkia sivujokia alas Kalyma-joelle. Pyydystäjät, jotka

kulkivat edellä keveissä poppelisista laudoista kokoonkyhätyissä veneis-

sään, katselivat, näkyikö lintiya tai peuroja, laskivat sopiviin paikkoihin

mertoja ja määräsivät midotsHPUf s. o. paikan, mihin pyytäjäin perheit-
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ten, jotka tulivat jiiljestäpäin lautoilla, oli pysähtyminen. Kesä-

kuun lopnll.i kokoontui monilukuii^ista venhuistii ja lautoista keräytynyt

jukagirilainen laivasto, jonka näky varmaan olisi tehnyt hyvin alku-

peräisen vaikutuksen, Kalyma-joen rannoille — määrätyille paikoille,

joita nimitettiin iahadzibä eli lododzU s. o. kokous- eli leikkipaikoiksi.

Sahadgihitssik tämft ihmeellisen el&mäniloinen napapiirin kansa ietti

aikaansa laulaen, tanssien, leikkien ja kilpaillen. Shamanit loihtivat^

ja uhrasiTat hengille — hangiUiCt s. o. taitavimmat metsistfijät ker-

toivat pyynnistä, sotilaat sotavoiloista ja nuoriso ei unohtanut nauttia

kisoistaan."

Kuten tästä näkyy voi kevätkokouksilla aikauuau kyllä olla oma

hauska ohjelmansa. Ja että kaikki se, mitä tässä on kerrottu jukai-

girien kevätkokouksesta, oli tavallista o&yakkienkin elämässäf käy kyliä

esille heidän sankarirunoudestaan.

TttUaksemmo Kargasokin markldnoille, oli meidän soudettava 56

virstaa takaisin samaa Uetä, jota olimme saapuneet Timskoeen. Kar-

gasokin kyU on polgoisin paikka Obilki, missä maanviljelystä tätä

nykyä jonkinlaisella menestyksellä haijoitetaan. Se sijaitsee tähti-

tieteellisten määräysten mukaan öy^,03',25" p. 1. ja i3°,27',UU 1. p.

Tomskia.

Kerrottuani Timskoen markkinoista ou minun tuskin mitään

lisättävä Kargasokissa näkemästäni. Niin samanlaisia olivat molemmat

alknastganten kokoukset Se vain, että virtana valuva viina, joka näh-

tävästi todisti Kargasokiin kokoontuneitten suurempaa varallisuutta,

antoi täkäläisille markkinoille todella markkinatnoksua kirvoittaen

kieliä ja kohoittaen laulutuulta. Kerrotaan Timskoenkin markkinoilla

ennen juopotellun, mutta yhä huononeva pyynti ja entisistä viinailoista

karttunut velkakuorma on syössyt ruu-jocn samojedit niin suureen

köyhyyteen, ettei heiltä parhaalla tahdollakaan sanottavia enään liikene

viinakultaan. Ja ymmärrettävää se onkin, sillä jalommat metsänotukset,

kuten hirvi ja suopeli, joitten turkista ^'asjugan- ja Parabel-laaksojen

asujamet vielä voivat saada kokoon sievoisen summan, ovat Iiroin

samoin kuin pohjoisempana virtaavan Vähinkin laaksoissa kovin har-

vinaisia, miltei tapaamattoroia. Mutta niin ei ole aina ollut Jos saa

uskoa venäläisen lähettilään Spafor||n tiedonantoon oli suopeli~ vie-

läpä majavakin Timin laaksossa 1600-luvun lopulla aivan tavallinen.
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Vihdoinkin 2 p. hHnnknnta valkeni se aamu, jona varsinainen

VasjiiLran retkemme alkoi. F.iinen luhtoaiiinu' valnkuvasin Karpa-okni

markkinaväen. Kun kuvMiH oli suoritettu ja incidan kuten zasi-ihite-

iinkiii piti astua veulieisiiii lähteäksemme kukin omalle suuunallcmme,

piti jälkimäinen kokoontuneelle kansalle paheen, jossa esitti matkus-

tajat tsaarin tshinovnikoiksi, saman tsaarin palvelijoiksi, jonka ala-

maisia ostjakitkin olivat, kertoi että olimme tulleet kaakaa l&nnen

mailta varta vasten heidän olojaan oppimaan ja että heidän velvolli-

suutensa nyt oli osoittaa tsaarin palvelijoille sekä avnliaisnutta että

kuuliaisuutta. Markkinaväki kuunteli puhetta hartain mielin ja näytti

siltil kuin se olisi ollut ilimetyksissilan kuullessaan, että kaukaiset

vieraat, joiden oudosta kansallisuudesta heillä nähtävästi oli tieto, yhä

vielä kuuluivat heidän suuren tsaariusa alamaisten joukkoon. Lopuksi

puhuja määräsi voolostin vanhimman — niin pian kuin tämä vain

virka-asioiltaan ehtisi — matkustamaan edellämme ja ilmoittamaan

tulostamme jurttakonnissa kehoittaen väkeä pysymään paikoillaan ja

odottamaan tulijoita. Kussakin jurttaknnnassa piti kahden miehen

tarpeen vaatiessa olla maksuttomasti käytettävissämme. Nitistä toimen-

piteistä, jotka eivät voineet olla edullisesti vaikuttamatta tyOmme

edistymiseen, lausuimme erotessamme ystävälliselle isännällemme su-

limmat kiitokset.

Vasjugan, jota kohti veneemme keula nyt käännettiin, on Obin

huomattavimpia sivujokia. Se saa alkunsa 58° leveysasteen vaiheilla

suurista soista, jotka syaitsevat Baraba-aromaaban rajoittuvassa met-

säseudnssa. Tehtyään noin 1000 virstan kaarroksen etelästä itään ja

mutkiteltuaan sadoissa koukeroissa se laskee Obiin vasemmalta mna-

taman virstan alapuolella Kargasokin kylää. Ollen veden alimmillaan

ollessa miltei järvimäisen tyyni, se muuttuu tulvaveden idkana vuo-

laaksi virraksi, joka paikoittain koettelee yhtspäin pyrkiväin soutajain

koko tarmoa. l\ikä kummakaan, silla lunm ikkaideii talvien jälkeen

on tulva tuvaton. Aippolovin jurttain kohdalla oli maisteri Stenbergin

viime elokuun 17 p. tekemän määräyksen mukaan eroitus Vasjuganin pin-

tojen välillä korkeimman tulvan aikana ja veden alimmillaan ollessa

kokonaista 8,s metriä. Ei siis ihme, että tämä ääretOn vedenpa^jons

joka kevät suuremmissa tai pienemmissä määrin muuttaa Vasjuganin

rantojen muotoa. Tuntien väylänsä ahtaaksi se kaivaa itselleen uusia
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uria vieritcllen milloin sitii milloin tätä joen vartta. Mullistetun rannan

kohdalle muodostuu jyrkkä-äyräinen poukama, ja vieremän maa, joka

lykkäytyy vastaiselle puolelle, laskeuu siellä loivaksi niemekkeeksi,

joka tähtää poukamaa kohti. UyväD menestykseo yUyttämänä ja kyl-

läs^neenä voitoiataao yhdellä SQunnalla virta äkkiä tekee käänteen

orassaan ja heittäytyy koko voimallaan vastaista rantaa kohti. Ja niin

syntyy tao kaikilla Obin syrjäjoilla havaittava ilmiö, että rantavieremät

ja loivat niemekkeet vaihtelevat säännöllisessä järjestyksessä vuoroon

kummallakin rannalla. Joskus, kun joen mutkitellessa taipale kahden

poukaman välillä on käynyt kovin kaidaksi, virta puhkaisee .seu ko-

konaan jättiien vanhan uomansa vähävetiseksi joenhaaraksi. Vuositu-

hansien vieriessä on koko Vasjuganin laakso tullut täten uomille

kynnetyksi. Tulvaveden aikana ne kaikki saavat täytensä vettä ja joen

laaksossa syntyy monisokkeloinen saaristo, jossa ondon, taipaleita

tantemattoman on vaikeata suunnasta selvitä. Mutta tuntijalle on

tulva eduksi. Välttäen mikäli mahdollista kaikkia mutkia ja oUostaen

vanhoja uomia pitkin hän tekee kolmessa, neljiissä päivässä matkan,

mikä veden alimmillaan ollessa vaatii viikon soutajalta.

Olimme jo ennen Narimista lähtöä siirtäneet tavaramme vuok-

raamaamme veneeseen, joka nyt kahden ja puolen kuukauden aikana

tuli olemaan pääkortterinamme. Vene oli tavallista pohjois-siperia-

laista kauppaveneen mallia: kölitön, mutta mastolla varustettu, kes-

kessä pyOreäkattoinen, molemmista päistään ovtlk sulettava kajutta

ja laidoissa siivet, joita myöten kuljettiin yli laitojen kohoavan k^jutan

rivu perästä keulaan. Vaikkapa veneen ahtaaseen, matkatavaroita

täyteen ahdettuun kajottaan päästäkseen tiiytyikin mitä nöyrimmästi

kumartaa ovelle ja siellä sisässä kyyrysissä liikkua, olimme ;lluk^eemme

yhtäkaikki erinomaisen tyytyväisiä tu tuessämme ettii kallein omaisuu-

temme oli sateelta suojassa ja että erään suomalaisen, Siperiassa käy-

neen tieteilijän väitteessä: »varokaa Ohia, siellä tiiytyy teidän kulkea

pienissä boilakoissa ruuhissa kieli keskellä suuta", ei ollut mitään

perää. Pahempaan poksiin olisimme hyvinkin voineet joutua.

Meidän tullessamme Vaajuganille oli ylin tulva jo ohimennyttä.

Siitä huolimatta virta vielä teki monin paikoin voimakasta vastarintaa

soutajille. Tuon-tuostakin täytyi kovimmissa virtapaikoissa sauvomalla

auliita. Ja sauvottiin sitä tyyneempiäkm paikkoja, sillä sauvomista
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pitivät miehet soutua keTeflmpiln8. Asettaen raudalla teritetyn salon

ylipään rintaansa vastaan he lykkäsivät venettä eteenpäin astuen sen

siipiä alas keula>ta perään. Mutta äläpäs! — maston latvaan kiinni-

tetty viiri käännälitiiä kcuiaa koliti ja sen laitaan kiinnitetyt tiuvut

kilahtavat. .,My (itätuuli!", kaikuu yhtaikaa sout^|iea suasta. Purje nos-

tetaan, Iceala kiiäntyy seljalle ja varmasti vaikka vitkaan alus kyntää

vastavirtaa. Se on souti^ain lepohctlci. Mutta se ei kestä kauan.

Kuuluu taas kellon kilahdus, on tultu joen polveen ja siinä on tuuli

taas vastainen. Mutta onpa täällä vielä neljäs tapa kuljettaa venettä

vastavirtaan. Kun pahin tulvanpuuska on ohi ja „peski** niin kutsua

venäläinen rantahietikoita — alkavat kohota vedestä, sidotaan pitkä

nuora maston latvaan ja venettä vedetään rannalta pitäin ylös virtaa.

Kun hietikko on päättynyt vieremän reunaan, soudetaan toimelle itui>len

jokea toisen hietikon päähän. Niin kuljetaan hietikolta hietikolle. Se on

kevyttä työtä ja lisäksi sitä tehdään vuorottelemalla. SilPaikaa kuin

yksi vuoro vetää, venyy toinen kajutan katolla auringonpaisteessa ja

purkaa hyvän mielensä loilotuksiin.

Mutta ei käy aina laulu, eikä va.<itavirta ole matkamme ainoita

rasituksia. Äänettömissä, kevätkylpyään hikoilevissa metsissä sikiää

miljardittain itikoita, jotka suunnattomaan enemmistöönsä luottaen

luulevat koko maailmnn olevan heitä varten. Ne hyökkäävät avutto-

niain soutajain kimppuun ja tunkev.ii kajuttaan tervehtimään muu-

kalaisia vieraitaan. Ja minkä telinetkiu taistellaksesi heidän hyök-

käyksiään vastaan, sinun täytyy kuitenkin aina tunnustaa itikoiden

olevan voiton puolella. Mutta sinä et lankea epätoivoon, vaan taistelet

antaumatta. Nostat lahonnutta puuta kytevän Ukkiastian kajuttaasi

ja katselet mielihyvällä mitenkä ahdisttyasi hakevat läpeä päästäkseen

kiiruimman kautta ulos. Mutta tuskin olet ehtinyt rauhoittua ja kir-

joittaa aloittamasi lauseen loppuun, kuu kajutta on täyttynyt savulla

ja nyt on sinun vuorosi silmiäsi hieroen ja kyynelöiden pötkiä käpälä-

mäkeen. Ju silloin itikat riemuitsevat ja tekevät uuden hyiikkiiykseu

välittänuittä vähät siitä, että niskasi mahdollisesti hajahtaa hiukan

palvatulle. Mutta tulee vihdoin yö ja itikkojen yliherruus loppuu. Otat

pologist, levität sen rantahietikolle ja ennenkuin ahdistajasi aavista-

vatkaan, solahdat sen helmojen alle. Ne koettavat hyökätä jäljestäsi,

mutta turhaan — pologin helmat ovat hyvin peitetyt ja kangas ei
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liijtiiise. Jos sinulla on hyvät hermot ja voit kestäii tiistä surusta aiheu-

tuvan konsertin, makaat yösi rauhassa. Jonkun kymmenen on elikä sit-

tenkin ounistunut jäljestäsi hiipiä sinne sisään, multa ne sinä tapat ennen

maatapanoa ja voittajana pistät kaikessa turvassa rauhantupakaksi.

Va^ugaDin laaksossa asau siellä tiiäUa tavattavia TonfiliUsiä ja

sitäpaitsi, erästä lähellä Tshizhapka-niinisen sivujoen suota sijaitsevaa

venäläistä uudisasutusta lukuunottamatta, kolme kansallisuutta, nimit-

täin ostjakkeja, samojcMh ja ja tunguseja. Samojedit, jotka kaikesta

päftttäen ovat Vasjuganin vanliimmat asukkaat, ulottavat nykyiset

asuinsijansa Vasjuj^anin suulta Tsluzhapka-juiui suuhun ja pitkin koko

Tshizhapka-jokea. Tunguseja. jotka kiertelevät siellä laalla metsastrllen

ja paimennellen porolaumojaan, on vain muutama perhe. Me elävät

hyvässä sovussa Vasjuganin alkuasukasten kanssa. Kerrottiin heidiiu

tthraavao muutamiin ostjakkien pyhiin paikkoihin ja suuremman hädän

ahdistaessa hakevan apua ostjakkien luooa. He ovat kätevää väkeä ja

erittäinkin taitavia rautaseppiä. Tungnsien tekemiä atraimia, uistimia

vieläpä rautaisia jumalankuvia o.^uin joskus näkemään ostjakeilla. Liki

Aippolovia sijaitsevan Emter- järven jurtissa tapasin tungusilaisen kan-

nuksenkin, jonka tehoa sen nykyiset ostjakkilaisi-t omistajat eivät arva-

tenkaan ole jättäneet koettamatta, jos kohta situ eivät tunnuäta-

neetkaan.

Tapasin kerran yhden näitä met.solan lapsia. Se oli keskikokoinen

mies, puettu karakteristiseen kansallispukuunsa. Kasvot, joitten piirteet

tekivät miellyttävän vaikutuksen, olivat samojedilafeia kasvoja aoi-

keammat Tukka oli pitkä ja nidottu isolle pallerolle, joka riippui

niskan kohdalla. Tuugusi odotteli ylempänä mainitussa venäläisessä

uudisasutuksessa Kargasokista tulevaa viljala.stia. Hän oli tullut so-

massa, tuohilevyistä kokodiikyhätyssä veneessään T>iHzhapka-joelta,

jossa joukko tun^u>t!ja paraillaan paimentcli. IJnloittelin, että hän

tahtoisi olla ystävällinen ja saattaa meidät katäomaan asuiusijojaan,

jotka olivat noin 30 virstan päässä. Mutta siihen ei tungusi suostunut

millään ehdolla, väittäen, ettei hänen sopinut lähteä pois, ennenkuin

viUalähetys oli saapunut Oikea syy oli kuitenkin siinä, että tungusit

karttavat tyystin kaikkia, joita luulevat venäläisiksi, peljäten heidän

silmäävän porokaijat Mutta kun olimme jatkaneet matkaaja yöpyneet

eräälle lähitienoon rannalle oli tungusi yön hiljaisuudessa ilman vilja-
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lastiaan sontairat leirimme ohi koti^ijojaan kohti, nähtävästi epäillen

ryssien aikt ita ja tahtoen varoittaa heiraolaisiaan inalidoUisen vierai-

lumme varalta.

Milloinka tunjiusit ensi kerran ihnestvivät Obin laaksoon, ^iitä

en tullut ottan(>eksi selkoa. Castren tapasi heitä v. 1845 matkallaan

Narimista Toioskiin ja Gbiqobovbkij, joka v. 1882 kirjoitti kerto-

maksensa vasjuganilaisesta matkastaan, tiettä yhdestä Va^ngftnin

latvoilla kuljeksineesta tungusiperbeestä.

Va^uganin vallitsevaa kansallisttuden muodostavat os^akit. Hei-

dän asntaksensa ulottavat Vasjuganin ja tämän sivujoen änrofkan

latvoilta aina T-slnzhapka-joen suuhun. Mutta hei<lHn traditsionin^.i

eiviit ulutu ylitii pitkälle kuin saniojetlien. Itse he tietävät kertoa

Jerniakin aikoina siirtyneensä tälle salojoellc Surgutin piiristä venä-

läisten valloittajain rasituksia pakoon. Kroitukseksi joen suupuolella

asuvista samojedeista nimittää äskenmainittu Spafory heitä Sorguttn

ostjakeiksi.

Alkaessani kuvauksen Vasjuganin os^akeista olisi minun kai

sanottava jokunen sana heidän ulkomuodostaan ja luonteensa laadusta.

Sanottakoon tässä vain, että he ovat yleensä pientä kokoa ja useasti

hinterää r.ikeiinetta. Kivuloisuus on .^uuri. Monet Kuropasta >iiilyueet

uudenaikaiset taudit ovat löytäneet heissä hyvän raateenkcntän ja

painaneet monen ulkomuotoon helposti tunnettavan leiniuusa. On väi-

tetty, ja siihen näyttävät useat seikat viittaavan, ettii he olisivat ruu-

miillisessa suhteessa aivan toista rotua kuin varsinaiset suomalaiset

kansat Heidän ihonvärinsä on ruskeahko, tukka useimmiten tervan-

musta, .Icarkea, suora, joskus kiillolcas. Silmät ovat tummanruskeat

Monia matkustajia on heidän — niin on väitetty — leveä ja lättäinen

nenänsä ja ulkonevat poskij)ään8ä kovasti sälldlyttänyt Lienenkö minä

näihin suomalaisiin iliiiioihiii liiaksi tottunut minusta ne eivät olleet

lainkaan vaarallisia. Mutta olkoon kysymyksen ostjakkien ruumiillisesta

sukulaisuudesta kanssamme miten tahansa, siitä en yhtäkaikki pääse,

että joskus olin näkevinäni Savoa ukkoja Vasjuganin rannoilla. Ostjak-

kien antropologiaa tutkiessa pitäisi kiinnittää enemmän huomiota siihen

seikkaan, että pitkällinen naapurius samojedien kanssa ei ole voinut

olla vaikuttamatta heidltn ulkomuotoonsa. Avioliitot samojedilaisnaisten

kanssa eivät ole lainkaan tavattomia— seikka, joka etupäässä johtuu
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siitä omituisesta tosiasiusta, että naisen sukupuoli oäljakei.ssa on luitä

tuntuvimmassa vähemmistössä miebiseen nähden. Siitä myöskin sei-

viävät aikaiset avioliitot naisten puolelta. Harvinaista ei ole tavata

viidentoista, neljäntoista — jopa kolmenktntoista vuotiaita aviovai-

moja. Pa^oa harvinaisempaa on nfthdä tftyst-ik&inen tyttO. Yrittipft

meiltä tämä rariteetti jäädä kokonaan näkemättä. Vasta paluumatkalla,

kun olimme jo jättäneet ostjakkilaisen alueen, osui sellainen tiellemme,

mutta se olikin kaunotar, joka ei häpäisisi kansallisuutt^iau liikkuipa

missä tahansa.

Ostjakit ovat seuraa rakastavaa väkeä. He kuluttavat mielellään

aikansa puhelemalla, ja leikinteko ja iva eivät ole heille vieraita.

Laiskuuteen on heillä hyvä taipumus, ja jos heitä Qn saatava liikkeelle,

täytyy laskea runsaasti aikaa odottamiseen. Mutta avuliaisuudessa ja

hyväsydämisyydessä he voittavat monet muut kansat. Vähillä ker-

rottiin minulle ostjakkien joskus jakaneen viimeiset ruokavaransa nälkää

näkevien veljiensä kanssa joutuakseen lopulta kaikki saman hädän

alaisiksi. Ylipäätään ostjakit moittivat venäläisten kylmäsydämisyyttä,

mutta erästä Larjatskoen kau[tpiasta, Joka niyyniällä 2ri riiiila>tu

vanhan lievoskaakin oli viiine keväniiu pelastanut niuutiiinia ostjakkeja

pahimmasta hädästä, eivät Vähin ostjakit \ aineet kyllin kehua. Mutta

kun ostjakilla on millä ostaa ja elää, osoittaa hän suurta taipumusta

ylellisyyteen. Näin joskus Vas-juganin ostjakkien sunnuntaisin keika-

roivan mustassa samettipuvussa. Kun siperialainen uudisasukas sääs-

täväisyydestä peittää akkuna-aukkonsa härjän tai hirven suolinahalla,

panee os^ki tupaansa lasiakkunat. Venäläinen tyytyy lehtitupak-

kaansa, mutta ostjakki, jota edellinen halveksuen nimittää inorodetsUksi,

kiertää itselleen tupakan kasakalta. Hän on erinomaisen perso viinalle

ja siitä on aiheutunut siperialaisten kesken tavalliseksi tullut väite:

»ostjakki myy vaikka sielunsa viinaryypystä". Ja jollei hän tultuaan
*

juomapäälle saa viinaa, kerää hän kärpässieniä ja syö niitä. Kerran

näin tästä meikiläisiasä oloissa oudosta alkoholista päihtyneen naisen.

Hän lauleli sankarilauli^a hoiperrellen tuvan permannolla ja hänen

runojaan kuulemaan oli kerääntynyt joukko väkeä. Kysyin eräältä

saapuvilU olevalta venäläiseltä, oliko tälläinen juopottelu tavallista ja

sain vastaukseksi, että niin oli ja että niiden ostjakkien, jotka taisivat

sankarilauluja, oli tapana kärpässieniä syömällä kiihoittaa mielikuvi-
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tustaan, kun heitiim oli ajan kuluksi ja kukoontuneitten huviksi lau-

iaminen runojaan. Samalla tavalla kertoo Patkanoy irtishiläisten noi-

tain kiihoittavan itseään ennen loihtimaan rupeamista.

Ostjakkien erinomainen tarkkasilniäisyys kaikessa, mikä koskee

ulkoista luontoa, on omiaan herflttämSän suurta kummastusta ihmi-

sissä, jotka eivät ole eläneet ostjakkien oloissa. Tottuneina seuraamaan

luonnon elämää on heidän silmänsä herkkä sen pienimmillekin viit-

tauksilU'. Harvinaisella älykkäisyydcllä ho voivat useinkin arvata, missä

kala liikkuu t<ii mistä otus on löydettävissä. Metsässä lie ovat kiun

kotonaan ja vaikka lie risteilevät joskus viikkomääriä tuhatvirstaisilla

asumattomilla taipaleilla, on yhtäkaikki kuulumatonta, että jokin ostjakki

olisi eksynyt. He lukevat ilmansuunnat puitten rungoista ja tuntevat

paikan, missä he kerran vain ovat liikkuneet Olen ollut itse läsnä

muutamissa tilaisuuksissa, jotka todistavat sanottua. Kun minun Lar*

jatskoen kylästä Vah-joelta piti matkustaa läpi 400 virstan metsän

Timskoen kylään Obille, sain kyyditsijäksi ostjakin, joka kahdesti oli

kulkenut saraan matkan. Vaikka tie, jota kuljimme, oli niin pensastunut

ja siihen määrin epäselvä, että minun oli tuon-tuostnkin mahdoton

sitä eroittaa, vaikka se kulki tavantakaa yli laajojen, saarekkaitten

soitten ja järvien ja kulkua jatkettiin joskus ittabämärässä, emme

kertaakaan joutuneet eksyksiin.

Ostjakkien rehellisyys on siperialaisten kesken ollut tähän saakka

korkeassa maineessa. Onpa eräs venäläinen kynäniekka pannut kokoon

kokonaisen artikkiflin tästä kehuttavasta ominaisuudesta. Mutta kuten

monessa muussa suhteessa ovat ostjakit viime* aikoina tässäkin osoit-

taneet taipumusta venälftistymään. Venäläistit kauppiaat, jotka vielä

tuoimdiii tekivät loistavia asioita ostj;ikkilaisen rehellisyyden ja herk-

känskoisniideii kustannuksella, alk ivar nyt valittaa, että heidän klient-

tinsä ovat tulleet lieitä viisaammiksi ja panevat heidän asiansa hor-

jumaan. Ja totta onkin, että siitä velananto-systeemistä, joka nykyään

vallitsee Vasjuganilla, lopulta on enemmän hydtyä ostjakeille kuin

heidän velkojilleen. Ihastuneina entisaikain kauppiasten loistavasta

menestyksestä ja luottaen os^akkien kehuttuun rehellisyyteen ilmestyy

Vasjuganille onnenonkija toisensa jäljestä. Mutta tottuneena saamaan

velaksi ei ostjakki ryhdy rahakauppaan — rahaa hänellä muutoin

harvoin onkaan — ja niin tiiytyy uuden yrittäjän antaa krediittiä. Hinta
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määrfitiUbi tosin korkea, iniitta siitä ei ostjakki välitä, tietäen että

sen lopnllinen määrä kuitenkin riippua hänestä itsestään. Ja kun

kauppias on kerran uskonut velaksi, on hän sidottu klientteihinsä ikipäi-

viksi. Kauppiasten välistä kilpailua ostjakki käyttää hyväkseen ja ly])sää

vähän kutakin, maksaen vanhoja velkojaan juuri sen verran, että uutta

saa— vieläpä asettaa jälkimäisen maksainisen ehdoksi. Hermostuneina

tällaiseen kaupantekoon ovat niuutamat vasta-alkajat jättäneet yri-

tyksensä niille teloilleen ja sanoneet ostjakeille hyvästit ikipäiviksi.

Elät*n miltei yksinomaan metsästyksestä ja kalastuksesta tekee

Va^uganin os^akki useamman kerran vuodessa pitkiä vaelluksia ris-

toillen metsissään ja soutaen kalavesiään. Mutta hänellä on jo kanan

ollut kiinteä asunto^ joka muodostaa keskipisteen hänen retkilleen.

Elettyään ennen — kuten esim. Vähin ostjakit vielä nyt — puoleksi

maanalaisissa asunnoissa, rakentaa hän tätä nyky ii itselleen hirsistä

asunnon venäläiseen tapaan ja tekeepä sen joskus kaksikerroksisen.

Sen tavallisin muoto on seuraava: salvoksen toiseen i)äätypuol(n>n

nostetaan poikittainen väliseinä, joka jakaa rakennuksen pitkulaiseen

etuhuoneeseen ja Deliömäiseeo tupaan. Etuhuoneessa on tavallisesti

päätyseinällä tai sen-puoleisessa peränurkassa uuni, jota venäläiset

nimittävät tshnvaliksi ja josta Castren sattuvasti sanoi: »siinä on kaksi

osaa: suuri, ammoittava kita ja pyöreä 8avutor?i*. Tupaan on sijoitettu

iso, venäläiseen tapaan rakennettu leivinuuni siten että perä on väli-

seinää vastaan ja suu antaa päätyseinään päin. Uunin vieritse johtaa

ovi etuhuoueetita tupaan. Joskus on etuhuoneen edessä erityinen pors-

tuahuone.

Tapasin sellaisiakin asuinrakennuksia, joissa oli vain yksi iiuone

ja siinä tshuvali. Ne ovat jiiännuksiii vanhemmasta rakennustavasta,

joka muutama vuosikymmen sitten oli yleinen Vasjuganilla.

Kunkin asuinrakennuksen vieressä on yksi tai useampi aitta,

joissa säilytetään muona- ja ampumavaroja, pyydyksiä, turkiksia, pu-

kiqa y. m. Ne rakennetaan aina patsaille, ettei tulvavesi ylettyisi itse

aittaan, ja jottei karhutja ahmat pääsisi maistelemaan niissä säilytettyjä

ruokavaroja. Pat<!aat veistetään melkein poikkeuksetta olkapäille, jotta

hiirien pääsy aittaan kävisi malidottonjaksi.

Maanviljelys ja karjanhoito ovat Vasjugaiiin ostjakeille aivan

tuntemattomia. Jälkimäiseen tarjoutuisi muutamin paikoin mainioita

Digitized by Google



XVII,!

edellytyksiä eika siihen kuluuekkaan pitkä aika kun venäiiiisiä uudis-

asutuksia ilmestyy Vasjuganin laaksoon useampia. l'aitsi koiraa ei

1 Oätjakeiila ole muata kotieläintä kuin hevonen. Heinänteko ei heiUe

siis eoään ole tnDtematon, mntta heiaänviljelys ei tale kyBymykaeen,

koska luonnon-niityistä ei ole {raatetta.

Olen jo edellä maininnut Vasjuganin osljakkien olevan metsäs-

tyksellä ja kalastuksella elävää kansaa. Ennen vanhaan oli jousi tärkein

metsästyskalu, mutta nyt se on |o aikoja vaihtunut pyssyyn, säilyen

kuitenkin niuutauun paikoin sen rinnallu pitkät ajat oravien ja sorsien

anii>uma-aseenn. Se oli kii.sijousi, jonka kaari liimattiin kokoon kol-

mesta eri puulajista: selkäpuoli koivusta, sisäpuoli senibrau lylystä ja

päät tuomesta: jänne tehtiin nokulaisrihmasta. Ohkaisuudestaao huo-

limatta saatiin kaari tavattoman jäykäksi voitelemalla sen lylypuolta

pihkalla ja tulella paahtamalla. Yahin ostjakit kertoivat esi-isiensä

jousten olleen niin jäykkiä, etteivät Jermakm sotilaat saaneet niitä

käsin jännitetyiksi, vaan täytyi heidän käyttää jalkavoimia avuksi.

Vahvan vahilaisen metsästäjin ojennettua kättä ei miesvoimin saata

taipumaan — ennen taittui luu kuin lihakset laukesivat. Tämu käden

jäntevyys oli tulos pitkästä liarjoittelusta, joka pantiin alulle jo lap-

suudessa. Poikain ainoa leikkikalu oli jousi, ja se tehtiin kunkin kart-

tuvain voimain mukainen. Hähk olleu ei voi kummeksia sitä ostjakkien

väitettä, että taitava ampuja voi hyvin osuneella nuolellaan lävistää

kaksi peuraa. Joidenkuiden kerrottiin saavuttaneen erinomaisen tai-

tavuuden satottamisessa. Eräs aippolovilainen osljakki oli, vaihtamalla

nuolia välillä, ampunut kahteen käpyyn, jotka heitettiin yhtaikaa

ilmaan. Kaikki tämä pitää muutoin yhtä vanhojen sankarirunojen

kanssa, joissa kerrotaan uroitten voimainharjoituksista ja heidän tai-

tavuudestaan jousien käyttämisessä.

Ostjakkien koira on vahvarakenteista rotua, pystykorvainen ja

paksukarvaineu. Se on isäntänsä uskollinea seuralainen ja otetaan

mukaan kaikille retkille paitsi niille, jotka tapahtuvat talvisydännä,

sillä korkeassa lumessa se ei jaksa eikä voikkaan juosta, eikä sen mu-

kaanottamisesta siis olisi mitään hyötyä.

Ostjakkilaisen pyyntivuoden voi katsoa alkavaksi elokuun lopulla,

jolloin hirvenpyytäjät lähtevät metsälle. Syyskuussa metsot ja teirit

alkavat kokoontua metsien piilosta leikkiä lyömään hiekkaisille joki-

uiyiii^ua oy Google



XVU,a Oätjakkiltiisulta matkaltani v. IbiKS. 17

rantamille. Silloin alkaa nietsoaika. Mutta molemmat nämä pyynnit

ovat ostjakeille vain sivutoimia. Varsinainen metsästysaika alkaa vasta

marraskuun puolivälissä, jolloin orava on siksi harmaantunut, että

ien nabka kelfMia turkikseksi. Oravaa liikkumisesta sembrao »pähkiniiiii"

kernoaikaan s. o. elokuun lopulla ja «fytHsmm alulla os^akit tietävät

päättää tulevan oiavavuoden laadun. Jollei oravaa silloin ole nähty

liikkeessä, tiedetään olevan huonon vnoden odotettavissa. Mutta ole-

tetaan, että enteet ovat hyvät Silloin vamstautuvat metsälle kaikki

miehet, jotka suinkin vain kykenevät. Seuralaisia haetaan ja artteleita

muodostetaan. Ne, jotka liittyvät seurueeksi, ovat yksissä koko met-

sästysajan ja elävät yksissä ruuissa, mutta kukin pitää itse ampu-

mansa saaliin. Jos lalitöaikaan on jo siksi lunta maassa, että narttaa

8. 0. pientä ostjakkilaista rekeä voi edukseen käyttää, otetaan sellainen

mukaan ja siinä kuljetetaan kaikki tarvisaineet, kuten muona- ja am-

pumavarat, kattila y. m. Useimpina syksyinä on kuitenkin lunta tähän

aikaan vielä niin vähän että nartoista on enemmän rasitusta kuin

hyötyä. Silloin pannaan tavarat isoon, tavallisesti yhdestä tuohilevystä

tehtyyn konttiin, jota kannetaan seljässä. Kun on löydetty oravarikas

paikka, pysälulytään siihen. Jos uayltaa olevan toivoa pitenipiaikai-

sesla. edullisesta metsästyksestä, teluiaän paikalle kota. Se on helposti

kokoon kyhätty. Maahan pystytetään kaksi haarapäistä puuta, uiille

lasketaan orsi ja tätä vastaan ladotaan vinoon korttelin tai vähän

pitempien välimatkojen päähän toisistaan seipäitä, jotka vuorostaan

peitetään havuilla ja katos on valmis. Mntta jos sää on tyyni ja pai-

kassa on vain yksi yö oltava, ei ostjakki viitsi vaivata itseään kodan

teolUi, vaan lapioi vain lumen pois yöpymäsijansa kohdalta ja levittää

sille havuja vuoteekseen. Mutta 8attuui)a joskus jo syystalvesta lyö-

mään kovaksi pakkaseksi. Silloin on huonoissa tamineissa oleva met-

sästäjä hukassa, ellei ole lunta tarpeeksi paksulta maassa. Mutta jos

niin on, ei ostjakki hätäile. Hän kokoaa yöpymäsijaa luodessa nousevan

lumen määrättyyn paikkaan kasalle, lyo sen tiukalti kokoon ja kaivaa,

jos hänellä on sukset mukana, suksen kiirjellä uunintapaisen syven-

nyksen lumikummun kylkeen ja silittää ontelon kupeet ja polijan ka-

pustalla. Sitten hän virittää tulen onteloon. Kun lumi sen seinissä on

alkanut snlaa, vetää hän palavat puut pesästä pois. Kovassa pakka-

sessa jäätyvät sen seinät pian . ja silloin ostjakki katsoo asuntonsa
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olevan valmiin ja kestfivfin, eikä pelkftä pakkasta vaikka se uhkaisi

kestää viikkokausia. Kun lian un iilalliscnsa syönyt vetäytyy hän pe-

säänsä, sulktio sen ovon lumella ja yltään riisumillaan vaatteilla —
sillä niin lämpimän vakuuttaa ostjakki olevan i>icllä sisässä^ että kaikki

vaatteet yllä on tuiki mahdoton tulla toimeen.

Mutta siirrynpä jälleen senraeeseemme. Päivin liikkuvat sen

jfisenet kukin omalla tahollaan hakien oravia ja tarkastellen näkyykö

suurempien otuksien jälkiä. Missä paljon on oravia liikkunut, siihen

viritetään jousiloukas; missä repo tai jänis on laatinut itselleen polun,

siihen jännitetäSn aitajousi. Joskus sattuu pyydystäjä näkemään ry-

teikön tai hongan juuret, joitten kohdalle suopclin jäljet päättyvät.

Ne hän kiertää metsästysverkoillaan hyvin tietäen ettii otus piilee

niiden alla. Jouduttuaan jollekin metsäjoelle hän silloin tällöin sattuu

näkumääu sen jiiäliä ja raanoilla epäiltäviä merkkejä. Hän arvoa

kohta saapuneensa saukon asuinsgoille ja laatii padon veteen pakoit-

taen siten jään alla piilevän otuksen tulemaan esille. Mutta suurio

on hänen onnensa, jos hän löytää karhunpesän. Tullessaan ilUilla

yöpymäsijalle Yahin ostjakki kantaa merkiksi löydöstään havupuun

oksaa kädessään. Siitä ymmärtävät toverit seuraavana piivänä alkavan

ottelun itse metsänkuninkaan kanssa.

Seuiiie viipyy yhdessä ja samassa paikassa niin kauvan kuin

metsäonni suosii. Kun saalista ei enään kartu siirrytään toiseen paik-

kaan. Niin jatketaan metsästystä t;iv;illi:^esti aina Nikolain päivään

saakka, jolloin kovat pakkaset ja korkea lumi tekee metsässä olon

hankalaksi ja oravakin alkaa piiloittautua pesiinsä. Mutta juuri tähän

aikaan tarvitaankin ostjakkia kotosalla. Kovien pakkasten lähestyessä

tapahtuu Vasjuganin kuten yleensä koko Pol^ois-Obin laakson vesissä

omituinen ilmiö. Veden väri muuttuu kellertäväksi, se rupeaa haise-

maan ja on kelpaamaton juomavedeksi. Kaikki elävät olennot, jotka

ovat siinii asustaneet pyrkivät sitä henkensä kaupalla i)akenemaan.

Kalat koettavat ITiytää pelastuksensa turvautumalla rannoilla pulp-

l)uaviin lähteisiin ja nousemalla lähdevetisiiu siviyokiin. Tätä ilmiötä

kalojen elämässä ostjakki käyttää hyväkseen ja ammentaa katiskoi-

hinsa ja tarvonta-verkkoihinsa usein suuret määrät kaloja. Syyskalas-

tuksen aikana karttunut kala myydään mikäli ylettyy yli kotitarpeen

Taaran piiristä tulleille kalanostigille. Nikolain päivän aikaan pidetään
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Vasjuganin latvapuolella sijaitsevassa Aippolovin jurttakunnassa talvi-

markkiiiat. Niille kokoontuvat Vasjuganin ostjakit osittain tehdäkseen

kauppaa ByysmetsfistykBen saaliilla osittain suorittaakseen yhteiskun-

nallisia tebtäviSän ja velvollisuuksiaan. Siellä kootaan kruunulle me-

nevät verot ja suoritetaan kruunun viQamakasiinista saatuja vi^-

Telkoja. Siellä istuu voolostia vanhin oikeutta esiintuUeissa rikos- ja

riita-asioissa.

Venäläisen lopidaisen aikana alkaa talvimetsästys. Silloin koko

perhe lähtee met^alle. Tavarat ja lapset kuljetetaan nartoijisa, ja jos

jollakin osyakiila on vetokoiria, valjastaa hän ne uarttojen eteeo.

Aikuiset — niin naiset kuin miehetkin — liikkuvat suksilla. Niitä on

kahta laatua: kapeita polyittamattomia ja leveitä peuran säärinahoilla

potgitetttga. Edellisiä käytetään syystalvesta matalalla lumella, jälki-

mäisiä kevättalvesta, kun lumi on korkea. Talvimetsästys tapahtuu

pääpiirteissään samalla tavalla kuiu syysmet^ästyskin. Paitsi yllälue-

teltnja otuksia tavataan Vasjn-ianin laaksossa vielä ahmoja, ilveksiä,

käipiaa ja näätiä, jotka kaikki, lintuja uiaiuitäumatta, uval pyynnin

esineenä.

Lumen alkaessa sulaa ja hirven- ja poronajou päätyttyä metsäs-

täjät i)alaavat kotosalle varustautuakseea kalanpyyntiin kun kutuaika

alkaa. Kun se aika on mennyt ohi ja nousevalta tulvavedeltä on mah-

doton jatkaa kalastusta kokoovat ostjakit talvimetsästyksellä kerty-

neet turkikset, hirven- ja poronnahkat sekä äsken pyydetyt myytä-

väksi liikenevät kalat veneisiinsä ja soutavat Va^ganin kylään, jossa

keyätmarkkinat pidetään. Muutamat jatkavat sieltä matkaansa aina

Kargasokiin asti ja vasta tulvaveden aletessa niin paljon että kesä-

kalastukseen voillaan ryhtyä hu alkavat paluuuiat kansa pysähtyen tuon

tuostakin sopiville rantapaikoille kalaonneaan koetellakseen. Kesäka-

lastus oli parhaillaan käymässä soutaessamme Vasjugania ylös.

Joka päivä tapasimme Vasjuganin rannoilla yksityisiä ostjakkiperheitä,

jotka olivat kesäjnrttiaeen sgoittuneet rantamille kalastellaksensa lähi-

seudun järvissä ja joissa. Ostjakkien kes^jnrtat ovat samanlaista nr

kennetta kuin äsken esitetyt metsästysretkillä käytetyt kodat — sillä

eroituksella vain, että niitä ei peitetä havuilla vaan vartavasten tähän

tarkoitukseen valmistetuilla tuohilevyillä, ja että ne usein ovat kakai-

puolisia muistuttaen matalaa harjakattoista tapaista, jonka päätysei-

Digitized by Google



I

20 U. T. SiRBLius. XXUa

näpsii on ovi ja katossa pavurcikR. Kun kalansaalis ei enää tyvflytä,

siiiTjtään toiseen paikkaan. Kodan puitteet jätetään niille teloilleeo

ja mttkaaQ otetaan vain tuohilevyt. Nämät., astiat, tuohikopat y. m.

matkassa oleva irtain omaisuus ladotaao raubiiu tai veneisiin, joitten

kesknksen peittää tnohilevyistft tehty katos ja lähdetään hakemaan

parempia kalapaikkoja. Jos kalaonni on hyvä ja kaloja liikenee yli

päivän tarpeen laatii ostjakki kesäjurttansa viereen kalakodan, joka

on aivan samsa rakennetta knin asnlnkotakin ja pystyttää sen alle

savustustclimct. Tcliiicilttii alle viritetiiän valkea. Tulen uaie>>ä ja

sen ylle asetetuilla liisteillä kuivataan ja savustetaan i)ieni kala. Usa

savustetusta kalasta jauhetaan isoissa iiuuhuhoiareissa kalajauhoksi,

joka ennen vanhaan, kun ostjakit eivät vielä tunteneet leipää, oli

heidän pääravintoaineensa talvella ja on usein vielä nytkin. Suu-

rempi kala, kuten hauki ja särki kuivataan tavallisesti anringonpais-

teessa ja käy tässä muodossa kauppatavarana. Hanki, jota käytetään

ravinnoksi pyynnin aikana, syödään kernaimmin raakana minkäänlai-

sitta valmistuksitta. Se on ostjakin herkkua kalastusaikana samoin

kuin raaka hirven- ja i)oronliha inetsästysaikaan. Muitten eläinten

liha ci keljtaa raakana sytitävuksi. vaan on se joko keitettävä tai

paistettava. Jos kalaonni ou hyvä ja Jumalan aurinko antaa lämmintä

päivänpaistetta, tuntee ostjakki itsensä ouDellisimmaksi ihmiseksi tässä

maailmassa. Ilän syö vatsansa täyteen ja makaa —, ja nauttii ole-

muksestaan huolehtimatta huomisesta päivästä. Joskus jää tämän kautta

hyvä tilaisuus mahdollisesti vielä parempaan saaliiseen käyttämättä,

mutta se merkitsee ostjakin mielestä vähemmän kuin päivä, joka on

kulunut pilvettömässä elämännantinnossa. Ja niin kauvan kuin kesää

kestää ja kalaonni pysyy kohtalaisen hyvänä, niin kauvan kestävät

ostjakin onnenpäivätkin, llaiieliä on mitä syödä ja hän syö, sillä hä-

nellä on tavalli>('sti liyvä ruokahalu. Poijakov kertoo matkoiltaan

Ohin suulta, että sikäläiset ostakit voivat syödä 20 ffi tuoretta

Jcalaa veroksi. Että tämä on totta, siihen kuulin minä monta todis-

tusta. Kerrottiinpa minulle eräästä ostjakista, joka oltuaan jonkun

aikaa vähillä ruuilla oli syönyt 10 2:n ff:n painoista ahventa, lintulie-

men, jossa oli viisi sorsaa ja kaiken päälle puoli venäläistä limppua.

Siitä oli tosin ahneelle ostjakille koitua ikävät seuraukset mutta saa-

tuaan hiukan vatsamasaassia hän oli valmis jatkamaan syömiätää.n.
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Moinen sydroioen tontuisi miltei aDteeksiantanuittonialta, jollei olisi

todistettua että byvia synnyt ostjakki voi pitemmän aikaa tulla toi*

meen veirattaio TähälU rnualla ja anttautna ilman suurempia kärsi-

myksiä lyhempiaikaisesta ravinnonpuutteesta.

Monet matkustajat ovat pitäneet ostjakkeja henkisessä suhteessa

hyvin köyhinä, antaon näytteeksi heidän luovasta kyvystätin vain muu-

tamia nmontapaisia, jotka ovat olleet kaikkea runollistA lentoa vailla

ja i^isällykseltaan j(»kapäiväisi;i. Asian lait^ ei kuitenkaan liene tiiysin

sellainen. Ostjakeillahan on olemassa sankariruuous, joka — vaikkapa

ei vediikäiin tunteen jaloudessa ja runollisessa voimassa vertoja suoma-

laiselle kansanmnondelle, todistanee kuitenkin ostjakkilaisen hengen

rikkaudesta enemmän kuin on oltu taipuvaisia otaksumaan. Oli minulla-

kin kerran tilaisuus kuulla sellaisen runon laulantoa. Siinä, kuten näissä

sankarininoissa yleensä, käsiteltiin muinaisten urosten taisteluja ja

lemmenseikkailuita. Laulaja siiesti itse itseään kanteleella, jota hiin

piti polvillaan. Hiin lauloi säkeen kerrallaan värisyttäen ääntään ja

vetäen syvästi ilmaa keuhkoi!iiii-;i kunkin säkeen lopussa. Ääni, joka

paisui ja pieneni, yltyi ja taittui aina sisällyksen mukaan, oli juhlallinen,

inspireeratto, mutta soinnuton. Joskus esityksen kiihtyessä — kun

oli kyqrmys voitosta tai jonkin sankarin kaatumisesta, huudahtivat

kaikki knuiyat yhtä suota. Kielen sanotaan sankarimnoissa olevan

vanhanaikaisen. Venäläinen tulkkini, joka taisi verrattain hyvin ostjak-

kia, sanoi vaikeasti ymmärtävänsä niitä.

Paitsi sankarirunoja elää ostjakeissa joukko historiallisia taruja.

Ne ovat kertomuksia heidän . entisten naapuriensa tatarien kanssa

käydyistä taisteluista, ne puhuvat Jermakista ja venäläisten maahan-

tulosta. Jotkut tarinat kertovat vanhojen ostjakkilaisten saol^ien

asuinsijoista. Kalganakissa osoitettiin minulle paikka, jossa muinoin

oli asunnt sankari. Aippolovissa tiedettiin olevan samanlaisen ja lisät-

tiin vielä, että Vasjuganilla oli ollut vain kaksi sankaria. Näyttää

siltä knin näissä kertomuksissa piilisi muistoja vasjuganilaisista ruh-

tinaista. Siihen viittaa sekin seikka, että Kalganakin ja Aippolovin

jurttakunnat olivat ainoat, joissa tapasin tai joissa minulle kerrottiin

olevan varustusten jälkiä, joita ostjakit n i niittä vilt juiftmU (vcn. ro-

po^oBT.). Juuri sellaisessa eräällä korkealla rantatöyräällä sijaitsevassa

varustuksessa tiesivät Kalganakin ostjakit sankarinsa asuneen. Ne
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muistelevat vielä vanhoja tshudeja, jotka eivät tunteneet r}'ssän Ju-

malaa, osasivat valmistaa punaista rautaa s. o. vaskea ja takoa siitä

kaikenlaatuisia esineitä.

Va^uganin kylässä on kirkko. Paikalla asua myöaklQ pappi,

jonka toimeksi on uskotta Vasjnganin ostjakkien kasTattaminen kris-

tilliseen vaellukseen. Kovin suureksi ei venäläisen kirkon vuosisadan

kestäneen työn vaikutusta kuitenkaan voine arvata. Se johtuu osaksi

tämän kirkon uskonnonoiictukscn laadusta osaksi siitä, että ne sie-

lunpaimenet, jotka toimivat Siperian pohjolassa ovat sinne lähetetyt

rangaistukseksi siveellisistä heikkouksistaan. Niin on Vasjuganin

ostjakki niraikristitty, jonka uskonnolliset käsitteet rajoittuvat ristin-

merkin tekoon ja kynttilän pystyttämiseen kirkossa, kun hän jonkin

matkansa ohella sattuu sinne pistäymään. Vanhempi polvi pitää vielä

kiini pakanallisesta uskostaan— nuorempi katsoo paremmin arvolleen

sopivaksi olla siitä enään mitään tietämättä. Tästä seuraa ankara

salaperäisyys kaikessa mikä koskee ostjakkien vanhaa uskontoa. Siksi

ovatkin minun muistiinjianoni tältä alalta hyvin Uatkuuaisia. Ainoas-

taan pitempi yksissä olo ja lähempi tutustuminen ostjakkien kanssa

voinevat «^aada heitä osoittamaan suurempaa avomielisyyttä.

Matkallani tapasin useampia uhripaikkoja. Knsimäinen näkemäni

sijaitsi Va^uganin vasemmalla rannalla noin 4 virstaa Tshokkinin jurtan

alapuolella. Se kasvoi sekametsää. Ison sembrsn oksille oli ripustettu

erivärisiä kattunikankaan kappaleita ja sen runkoa vastaan oli pystytetty

aitajousia ja nuolia. Puun juurella joen puolella seisoi joukko puusta

tehtyjä nelijalkaisten eläinten kuvia, päät käännettyinä uhripuuta kohti.

Tätä kuten seuraaviakin paikkoja tarkastellessani ci ollut ostjakkeja

mukana. Siksi on voi antaa mitään tiettija siitä, mille jumalille tai hen-

gille uhripaikat olivat pyhitetyt ja mitä eri uhreilla tarkoitettiin. Yleensä

koettivat ostjakit mikäli mahdollista pitää salassa näitä uhripaikko-

jaankin. Tiedustelt-uani Vasjuganin kylässä eräältä ostjakilta juuri mai-

nittjuen puisten elukkain merkitystä, sanoi hän metsästl^än niitä uhraa-

van, jotta heidän koiransa paremmin igaisivat otustaan ja kertoi että

kuvat tehdään sen otuksen muotoiset, jota asianomaiset koirat ajoivat.

Eräs toinen ostjakki antoi hiukan poikkeavan selityksen: hän sanoi met-

sästiijiin siinä taiia uksessa uhraavan tuollaisen elukan kuvan, että

häuellä on nuori koira, jonka hau tahtoo saada ^jamaan kaikenlaatuista
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riistaa. Tulkkini, joka tunsi tämän kuten seuraavatkin uhripaikat, kertoi

ennen löydetyn ubripnao juurelta maasta venäläistä vaskirahaa.

Toinen näkemäni uhrilehto sgaitsi Vasijnganin oikealla rannalla

noin 10 virstaa MadigoTin jurttain alapuolella Jugk-p^ nimisellä

palkalla. Metsä kasvoi sembraa, kuusta ja pientä pihli^aa. Uhripuut,

joita oli useampia, olivat osittain sembroja, osittain kuusia. Paitsi

kattunia oli uhioiksi tuotu nuolia, joukko nuolenkärkiä, kuulia, ja

vaskiralioja löytyi niansta. Vaniiiiuuiat rahat olivat Nikolai T:sen ajoilta.

Vasjuganin oikealla rannalla, kuusi virst;ia Pjonorvin jurttain

alapuolella, erään picnon sivujoen suu.ssa oli niinikään uhrilehto. iSe

kasvaa sembraa, pihtaa, kuusta, pihlajaa, tuonta ja haapaa. Uhripuu

oli vanha sembra, jonka idänpuolisille oksille oli ripustettu kattuoia.

Maata pengottaessa sen juurilta löytyi, paitsi vaskirahoja — vanhin

oli T:lta 1798 — keihäänterä, nuolenkärkiä, rikottqja eläinten luita

sekä savlastiain kappaleita. Jälkimäisistä päättäen näyttää siltä, että

paikalla oli aterioitu. Tulkkini, joka useampia vuosia oli kauppiaana

liikkunut Vasjuganilla, tiesikin Pjonorvin ostjakkien toimittavan tässä

uhreja kulkiessaan keväällä paikan ohi Vasjuganin markkinoille.

Lähellä Vargananshenin kesäjurttia on NuYos-puQtom jo(}o*f-}ocn

rannalla uhripaikka, jossa eräs ostjakkivanbus kertoi muinoin Turah

nimisen sankarin eläneen ja kuolleen. Arvatenkin on paikka tälle

sankarille pyhitetty. Se kasvoi kuusta, mäntyä, pihtaa, haapaa ja pih-

lajaa. Äyrään alla rannalla seisoi kaksi vanhaa honkaa. Mitään eri-

tyistä uhrlpunta ei ollut — vaan olivat kattuunit ripustetut nuoriin

koivuihin sekä yhteen pihtaan ja mäntyyn. Erään puun juurelta löytyi

kaksi äsken uhrattua vaskirahaa.

Paitsi uhrilchtoja näin Vasjut^anilla yhden uhnkiven. Se sijaitsee

Yaiyuganiin laskevan Jn^om-jati joen vasemmuUa rannalla IV: virstaa

sen suun yläpuolella. Kiven suuruuden voi päättää siitä, että kaksi

miestä hädin jaksoivat sitä liikuttaa. Eräs venäläinen, joka osoitti

minulle paikan, kertoi siitä seuraavaa: Sen kohdalla oli ennen muinoin

ollut osQakkilainen kaupunki. Eräs sen sankareista oli nuorukaisena

jättänyt kotinsa. Kun hän vanhaksi tultuaan vihdoin palasi kotikau-

punkiaan katsomaan, olivat kaikki sen asukkaat kuolleet. Klämäänsä

kyllästyneenä heittäytyi silloin sankari-vanhus entisille kotisijoilleen

kuolemaan ja muuttui kiveksi. — ^iyt uhraavat ostjakit sille, jotta
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metsästys- ja kalaonni heitä suo-im. Kiven kolulalla seisoi ke^tki-

kokoiocn koivu, jonka oksiin oli kattiuiikappalcita sidottu. Yh«k»stä

sellaisesta löytyi solmuun kätkettynä 20 kopekan hopearaha. Koivun

junrella oli ¥itsasTengas ja siihen kiinnitetty kahviJcapin kokoinen

vaskikello ja kattuniliuskoja. Se oli keväälli pistetty johonkin oksaan

mutta oli siitä pudonnut maahan, jota pidetään ^ niin tiesi kertojani

— merkkinä siitä, ettei uhri ole ollut otollinen. Maasta kiven juurelta

lOytyi 40 nuolenkärkeä Ja 14! vaskirahaa, joista vanhin oli vuodelta

17.)7, tiuu-astia, piikiveä, saviastian kappale, tinainen koriste, kuulia

ja heliniä. Kun kivi kiiaiiiutiun sijoiltaan tavattiin sen alta kuonaa.

Paitsi uhrilehtoihin ja kuten ii;iyttää kiville, kantavat ostjakit

uhrejaan myös erityisiin uhriaittoihin, joissa sukujumalia säilytetään.

Yhden sellaisen aitan näin matkallani ostjakkilaiselia alueella. Se

sijaitsee eräällä saarenteella Emter-järven rannalla noin BO virstaa

Aippolovin jurtista. Kerrottiin sen ennen olleen laajalti kuulun ja

sinne tulleen uhrilaluoja aina Vah-joelta saakka. Saarenne, jonka kes*

kellä aitta sijaitsee, kasvaa koskematonta sekametsää. Aitta seisoo

kahdella patsaalla ja on noin 2<J vuotta sitten rakennettu vanhan,

ränsistyneen sijaan ja sen nmllin mukaan. Siinä ei ole mitään ovea,

vaan sisäänkäynti tapahtuu permannon kautta, siten että muutamat

8en palkit nostetaan sijoiltaan. Aidan orresta riippui iso koutintapaincn

vitsakseen sidottuna. Muutoin oli aitta aivan tyhjä. Kontissa oli kolme

jumalaa ja muutamia lykystä tehtyjä eläintenkuvia. Jumalankuvtsta

oli kaksi puista ja kolmas lykystä. Toisen puusta tehdyn kasvot olivat

lyUylevyllä päällystetyt ja sitä nimitettiin i^iimrksi s. o. Saaren emän-

näksi, toista puusta tehtyä MoI^rilnfks\ s. o. Palvelijattareksi — lyi-

jyistä jumalankuvaa Puyos ik^i, Kiitilöksi. Kunkin jumahumken ylle

oli puettu paita ja yhdellä oli paidan päällä viitta. Muutoin olivat

kaikki seitsemään huiviin käärityt.

Kräs vanha ostjakki kertoi minulle Pä/mt'stä seuraavan tarinan.

Vanhaan aikaan oli sillä saarenteella, jolla nyt uhriaitta sijaitsee, ko-

honnut ostjakkiUunen kaupunki, jossa asui JarliUekcvalkur uiminen

sankari. Hänellä oli vaimo nimeltä FSHmi ja kolme poikaa. Nuorim-

man pojan nimi oli JöfotSku ja hän oli taitava jousimies, jonka ei

ollut lupa ampua lintua maasta, vaan täytyi saada se putoomaan len-

nosta. Kerran kun kuikixi pujat olivat poissa kotoa, tuli saarelle
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venälitinen sankari, jonka kanssa Jarhllekovalkur oli ollut taisteluissa.

K&yttäen hyväkseen poikien poissaoloa hftn tappoi JarlulekovaUatr'in

ja kaikki moat saaren asukkaat jättäen henkiin Tain i^mt'n, jonka

vei vankina mukanaan. Knn Jo/fG^tku palasi matkoiltaan kotiin ja

näki kanpungin hävitetyksi ja äitinsä ryöstetyksi munttibe hän han*

hekfli ettei kukaan häntä tuntisi ja kätkeytyen erääseen hanhiparveen,

joka parhaillaan luki syysmuuttoa, lähti liakcmaan äitiuiisa. Kuu hän

näki äitinsii olevan venäläisen sankarin vankina, huusi hän lentäessään

äitinsä ohi, että tämä kehoittaisi vanu;itsijaaasa heittäinään rautapaidan

yltään. Äiti teki niinkuin poika oli käskenyt, ja kun sankari oli rii-

sunut päältään rautaisen pukunsa, lävisti Jöfotuku hänet nuolellaan.

Siten pelastui Fähni ryOstäjän kynsistä, pahsi jälleen takaisin saa-

relleen ja elää siellä vieläkin saaren emäntänä.

Kuten tästä tarinasta näkyy ei FäSm alkiuaan ollut muu kuin

ihminen, vaikkapa sankarin vaimo. Kertomus on siis yksi lisätodistus

siilii, ctta ostjakkien jumalankuvien takunu ainakin muutamissa ta-

pauksissa piilee muisto vanhoista sankareista.

Mainitsin samassa kontissa, missä jumalankuvia säilytettiin, olleen

myös lyijyisiä eläionukkeja. Ne kuvasivat karhua, majavaa, sisiliskoa

ja käärmettä. Näitten eläinten muotoon oli sankarilla tapana määrä-

tyissä tapauksissa pukeutua. Kun sota uhkasi hänen kaupunkiaan,

mnuttihe hän karhuksi ja vietti talvensa pesässään. Jos hänen oli

tuntemattomana käytävä toisten sankarien asunnoilla tarkastusmat-

koilla, mateli hän niihin käärmeenfi. Kun hän sai viestin vihollisten

tulosta puki hän itsensä majavan turkkiin ja piili rautujen luolissa

ottaakseen selkoa ohikulkevien vihollisten aikeista kuuonellen heidän

keskustelujaan.

Mainitsin yllä, kunkin jumalanukcn olleen puetetun paitaan ja

käärityn seitsemään huiviin. Niin hyvin pukimet kuin huivitkin olivat

ostjakkien antamia uhrihilgoja. Mikäli sain selkoa siitä tavasta jota

noudatettiin i^lltifitlle uhratessa, eivät uhra^jat itse toimittaneet perille

antimiaan vaan jättivät ne aitan hoitajalle. Tämä toimi kulki perin-

tönä samassa suvussa siirtyen sen vanhimmasta jäsenestä vanhimi)aan.

Hänen velvollisuuksiinsa kuului paitsi uhrilahjojen vastuuuuttuinista ja

aitan hoitoa päivän määrääminen, jolloin yhteinen kevätuhri toimite-

taan. Se vietetään joka kevät talvimetsästyksen päätyttyä saman saa-
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rentcen rannalln, jolla jumalaQhuone seisoo ja siihen kokoontuvat

paitsi Emter-järven rannalla asavia ostjakkeja mydskin Aippolovin

ostjakit JokainoD uhriin osaaottava tuo Insikao makaoaan. Uhri-

keitos, johon sekoitetaan obraiyyncsjii, valmistetaan jostakin talvimetr

sftstyksen aikana kaadetusta hirvestä tai porosta. Kun keitto on valmis,

pyytää aitanhoitaja, joka siis on samalla uhripappi, FSimVä aterioi-

maan ja anoo hyvää kalaonnea kohta alkavan kudun aikana. Kun

on väliän aikaa odoteltu ja arvcllian P<runi'i) jo aterioineen käyvät

itse uhraajat ruokaan kiisiksi. Jos jotakin jää jäljelle, viedään se

kotiin.

Toinen yhteinen uhriatoria syödään Emter-jfirvellä syksyllä Dmit-

rin päivän aikaan, jos aitan hoitaja, joka tavallisesti asun Aippolo-

vissa, on paikalla. Hän määrää tälläkin kertaa ^jan, jolloin uhri toi-

mitetaan. Kaikki käy samassa jäijestyksessä kuin keväälläkin sillä

eroituksella vain, että uhriateria syödään illalla ja uhripapin luona.

Hirven tai peuran puutteessa tehdään keitto metsosta. Arvatenkin

rukoiltiin tiissä tilaisuiides-^a liyvici metsästysonnea. Yksityisiä uhri-

aterioita toimittavat ostjakit, milloin vain jokin pakottava asianhaara

näyttää sitä vaativan. Nykyisen Kmter-järven uhriaitan hoitajan en

kuullut noidan ammattia harjoittavan. Mutta siitä päättäen että mi-

nulle Marginissa kerrottiin sikäläisen jnmalanhuoneen hoitajan sa-

malla olevan noidan, on hyvin luultavaa, että asianlaita oli ennen

sama Emterjärvelläkin. Tosin on Maiiginin uhriaitta samojedilaisella

aineella eikä ostjakkilaisella, knten Andrianov näyttää luulevan, mutta

eroitus näiden kahden Vasjiiganilla asuvan kansanaineksen välillä on

kieltä lukuunottamatta niin pieni, ettei sitä voi miksikään arvata.

Siihen, ettei nykyinen aitanhoitaja eniuin loihdi, voi olla monta syytä

ja vähimmäksi arvattava ei liene se, että erittäinkin Aippolovissa,

jossa aina asuu joitakin venäläisiä, luottamus noitain vehkeisiin mahtaa

olla hyvin vähäinen.

Noitia voivat os^akeissa olla niin hyvin naiset kuin miehetkin.

Tapasin matkallani yhden kumpaakin liyia. Kalganakissa olin läsnä

eräässä lothtutilaisuudessakin. Se tapahtui mydhään heinäkuun iltana

ja toimitettiin noidan tuvassa. Jotta siellä vallitsisi täydellinen pimeys,

peitettiin akkunat läpinäkymättömillä verhttiiia. Keskelle ]'ermantoa,

johon noita asettui loihtimaan, levitettiin peurantalja. Uäuuu kätensä
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ja jalkansa sidottim lujasti samalla vyöllä. Taijalle pantiin joka määrft

vaskirahoja ja eris os^akki asettui soittamaan kannelta. Knn kaikki

oli valmista sammutettiin valkea sillit hnomantuksella ettei sitä saisi

loitsimisen aikana virittää, koska noita voisi siitä sairastua. Ssmtyi

Ifetkisen hiljaisuus, jota taittoi vain kantelen yksitoikkoinen suvoi —
sitten kuului syviä huokauksia keskilattialta ja tuokion kuluttua he-

lisivät vaskirahat noidan käsissä merkiksi siitä, että hänen kiitensä

ja jalkansa olivat vapaat siteistä. Hän alkoi laulaa ja tapsautteli jal-

kojaan vuotaa vastaan. Soitto lakkasi, mutta alkoi heti taas kun

noita oli lakannut lanlamasta. Minun, joka olin pyytänyt noidan loih-

timaan, piti nyt tehdä kysymys, johon noidan oli hankittava vastans.

Tiedustelin Snomen oloja. Syntyi taas hiljaisuus — sanottiin noidan

lentäneen ulos tuvasta. Me odotamme äänettöminä ja aivan oikein

— hetkisen kuluttua alkaa kuulua ääni, aivan kuin olisi jotakin kau-

kaa tulossa — se lähenee, likitienoissa alkaa risahdella ja lopuksi

käy kova suhahdus ilmassa — se merkitsee: noita on palannut. Hän

kertoo nyt mitä tietää kysymyksen johdosta ja puhuu hiljaisella, ra-

sittuneella ja ikäänkuin haukkuvalla (?) äänellä toistellen yksiä ja

samoja sanoja. Saan kuulla, että olot ovat Suomessa hyvällä kannalla.

Mutta yksi käynti henkien luona ei riitä. Hän lentää toisen ja kol-

mannen kerran henkimaailmaansa ja tuo joka kerta saman vastauksen.

Lopulta hän väsähtyy pitkistä matkoistaan ja tahtoo levÄtä. Sitten

him Uias laulaa. Äkkiä kuuluu romahdus permannolla. Noita alkaa

puhua tavaliiseeo tapaansa ja käskee virittää valkeaa. Istunto on

päättynyt.

Vaayuganin ostjakit ovat kuten heidän heimolaisensa yleensä

vähenemässä. Kun varsinainen työni vaati koko aikani, en tullut teh-

neeksi mitään asutusta koskevaa tilastoa, vaikka Vai^nganin kirkossa

löytyvät kirkonkirjat ehkä olisivat tarjonneet siihen hyvän tilaisuuden.

Jos saa laottaa venäläisen tutkaan Grigorovskijn ynnä muutamien

maiden jnlkaisemiin numeroihin — yleensä ovat Grigorovskijn kirjoi-

tukset mitä epäluotcttavinta laatua — oli Vasjuganin ostjakkien jä-

senluku V. iaö9: 1,U'JU; v, 1882 eri tietojen mukaan 720 tai 02:1 ja

V. 1888: äU2 sielua. Kolmen viimeisen kymmenluvun kuluessa olisi

siis Vasjuganin ostjakkilainen asutus vähentynyt enemmällä kuin

puolella. Numerot puhuvat selvää kieltä. Kun sen ohella ottaa huo-
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niioon, että keski-ikäiset ja heitä nuorempi [lolvi puhuu vcDäjää jo-

tenkin hyvin ja että siis ^aara ubkaa toiscltu puolen kaDsallisuodeo

kadottamisella, ei Heoe perosteetonta väittää, ettei Va^oganin van-

hoista ostjakeista vuosisadao kaluttua ole muuta kuin muisto jaUellft.

Mitä erittäin niihin syihin tulee, jotka vaikuttavat os^akkien

sukupuuttoon kuolemisen, on niitä monta ja monet tutkijat ovat niitä

käsitelleet. Tärkeimpien joukossa on mainittu, että ostjakkilaiset avio-

liitot ovjit välialaiisisia. Mikäli minä tiedustellessani ostjakkien elämä-

kertoja tulin pitäneek I ^ilmällil tätä seikkaa, hnoma.sin että monilla

avioilla oli päinvastoin ollut suurikin mäilrä lapsia, vaikka useimmat

niistä olivat kuolleet jo aivan nuorina. Kttä puhe lapsettomuudesta

todella on aivan perätön, se näkyy kaikkein selvimmin siellä, jossa

asukasluku jo on kasvamaan päin. Läpikäydessäni vahikusen Laijats-

koen seurakunnan kirkonkirjat, huomasin, että syntyneitten lasten

lukumäärä oli asukaslukuun nähden aivan sopusuhtainen. Ja muutoin

ei asianlaita voinut ollakkaan ostjakkiheimossa, jonka jäsenluku on

yhden vuosisadan kuluessa eli viio(ii>la ITifJ vuoteen 1897 kasvanut

37G:sta l,74U:ään eli neljiin ja juiolen kertaiseksi. Kcrniianiinin on syy

ostjakkilaisen asutuksen väiu neniiseen haettava tavattomasta lasten kuo-

levaisuude»ti). Tähän taaskin täytyy hakea syy osittain huonosta hoi-

dosta, osittain vanhempain raihnaisuudesta, jonka ovat vaikuttaneet

monenlaiset, erittäinkin Europan puolelta siirtyneet taudit Toiseksi

pääsyyksi ovat mielestäni katsottavat lisääntyneet elämänvaatlmnkset,

jotka ovat aiheutuneet tutustumisesta venäläisen elämän kanssa, mutta

joiden tyydyttämiselle yhä huononeva metsästys ja kalastuskin panevat

esteen. Tämän kautta näyttäisi siis tulevan todistetuksi, että eurnpa-

lainen kulturi, joka on venäläisten maalian siirtyessä heidät äkkiä

ylliitUinyt ja jonka varjopuolista hc pääasiallisesti ovat tulleet osalli-

siksi kiitos venäläisten onnenonkijain,— on tukahuttanut os^akki»

heimon elinvoimat niissä paikoin, missä venäläinen vaikutus on ollut

suurin. On hanska huomata, että väheneminen Va^uganin ostjakkien

jäsenluvussa on tapahtunut juuri viimeisiliä vuosikymmenillä, jolloin

myöskin heidän välitön yhteytensä venäläisen asutuksen kanssa on

syntynyt eiaaii kauiii iaan v. 1^73 Taaran piiristä Vasjuganin latvoille

avaamaan kauppatien kautta. Mutta Vallin latvoilla, jonne välitön

veoäiäiueu vaikutus ei ulotu, sillä kauppiaat nousevat veueiaeeu jokea
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ylos vaiQ Larjatskoen kylään saakka, on havaittu voimakas lisäänty-

minen.

Olen viipynyt Vasyuganin osyakeissa niin kaii?an, että minon

on tällä kertaa stTaattaminen kaikki se, mitä Vabio ostjakkien elä-

mästä olisi ollnt mainittava. Sanottakoon tässä vain, että Vabin

ostjakki on monissa snhtein — knten rakennuksissaan ja tavoissaan

— alknperäisemmällä kannalla kuin hänen naapurinsa Vasju^anin

osfjakki. Hänkin elää metsästyksellä ja kalastuksella, iiuiUa sitai»ait.>i

hän omistaa poroja. Joku vuosikymmen sitten oli hänellä vielä koko-

naisia porolaumoja, mutta iSipeiiaD rutto on uiitä viime aikoina pahoin

pidellyt.

Olen tehnyt pitkän poikkeuksen matkakertomuksestani. Kun

siihen siirryn takasin, teen sen vain kertoakseni pääpiirteissä matkani

kulnn. Me nousimme Vasjogania aina Aippolovin jurttiin, jotka sijaita

sevat noin 510 virstaa joen snnn yläpuolella. 23 p. elokuuta aloimme

paluumatkamme ja saavuimme 1 1 p. syyskuuta Narimiin. Täällä erosi

minusta matkatoverini maisteri Stenberg, jolla ei hionnontutkijana

kohta lähestyvän talven takia ollut enäun sanottavasti mitään tehtävää.

14 p. syyskuuta nousin vasjuganilaisen tulkkini seuraamana höyryyn

ja matkustiu Vah-jocn suulle. Sieltä sain lainaksi kruunun veneen,

jossa tein vaivaloisen matkani Larjatskoen kylään asti, joka sijaitsee

630 virstaa joen suulta lukien ja jonne saavuin 8 p. lokakuuta. Pari

kolme päivää sen jälkeen jäätyi Vah. Matka, jonka aioin tehdä Vähin

latvoille, kävi tästä syystä mahdottomaksi. Jäin siksi kylään, joka —
lukuunottamatta erästä rakennusta Ohtiurjcvin jurtissa, on ainoa

paikka koko joella, jossa on oikeita ihmisasuntoja. Odotellen t^tlvikelin

tuloa ja snovenien jäätymistä työskentelin Larjatskoessa 4 piään uiar-

rasknuta, jolloin aloin paluumatkani. Tein pororetken läi»i Vähin ja

Timiu välisen, 400 virstan laajuisen metsän Timskoeen. Sieltä kävi

matkani hevoskyydissä pitkin Obin rantoja Tomskiin, jonne saavuin

22 p. marraskuuta ja jossa osljakkilainen matkani päättyi.
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Matkakertomus mordvalaisten maalta.

Kirjoittenut

Yliopiston konsi^«torille.
*

Kotimaasta läksin heinäkuun :\ p-.nä viime vuonna. Matkani kävi

yksityisten asiain vuoksi Unkarin kautta, jossa terveydellisistä syistä

aiheudain viipymUn aina syyskuun 9 p:liän, jona päivänä matkustin

Vcniyftn Tigan yli. Tästi taikka sitä seuraavasta päivästä saattanee

siis lukea sen kolmivuotisen tutkimusmatkan alkaneeksi, jonka tähän-

astiseäta kulusta seuraavassa olen tekevä tiliä.

Matkani ensimäiseuä määränä oli Kasanin kaupunki, jonne saa-

vuin 13 p:nä syyskuuta. Sikäläisen ^vierasheimolaisia'' varten perus-

tetun kansakoulunopettaja-seminaarin ja sen yhteydessä olevan kansa-

koulun opettajain ja opinlaidcn kautta koetin, mikäli mahdollista,

haukkia tietoja mordvankielcn vielä tutkinialta olevista murrealoista,

vuidakseni lähemmin suunnitella matkaani. Syyskuun 20 p:nä läksin

matkalle Volga-virtaa pitkin Samaran kaupunkiin, josta suuntasin tieni

samannimisen läänin koillisosaan, missä kansatieteellisen kartan osoi-

tuksen mukaan piti olla laflija mordvalainen asutus. Syyskuun 23 p:nä

saavuin Isakly nimiseen mordvalaiskylään Buguruslanin piirikuntaa,

johon päätin asettua, koska se, ollen paikkakunnan liikekeskus, Uijosi

* Toht. Paasonen oleskelee tutkimuMiialkaUaau yliopiston stipendiatina

kamarineuvos Herman Rosenbergin rahastosta annetulla matka-apurahalla
(n. 8. .Antellin stipondiUä-).
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hyvän tilaisuuden tutustua sekä Btiguruslanin piirikunnnn luoteisosan

että läheisen Bugu^mau piirikunnan länsiosan mordvalaisiin.

Siinä oletuksessani, että tällä sekä kielimiehiltä että kansatieteen-

tutkijoUU aivan koskematta jftineellä paikkaknnoalla, joka on kau*

kana suuremmista liikekeskuksista, tapaisin mordvalaisen kansanainek-

sen hyvin säi^neenä, en pettynytkiin. Runsas ja arvokas kansanrn*

notts, jonka vertaista en mydhemminkUn missään muualla ole tavannut,

oli täällä korjattavana talteen. Jo tämän tehtävän suorittaminen, jota

en niilliiiin muotoa talitoDut jättää kuvm keskeneruiseksi, vei minulta

odottamattonuin paljon aikaa. Toisena erityisenä syynä, joka teki

oleskeluni tällä paikkakunnalla pitemmäuaikaiseksi, kuin ennalta osasin

arvata, oli se seikka, että huomasin sanakirjatyölleni edullisimmaksi

jo edeltäkäsin suorittaa osan varsinaista toimitustyötä, johon Isaklyssa

käytin arviolta noin puolentoista kuukautta. Kun tutkittavanani sitä-

paitsi oli kaksi toisistaan melkoisesti eriävää ersanmurretta, kesti

minalla työtä tällä ensimäisellä mordvalaisella työalallani vähän yli

puolenneljättä kuukauden.

Se ersanmurre, jota puheenalaisella paikkakunnalla yleisimmin

puhutaan, ei erittäin iiuomattavassa määrässä eriä siitä murteesta,

jota V. 1890 tutkin Ardatovin piirikunnassa Simbirskin lääniä, ja Ka-

sanissa kahtena viime vuosikymmenenä julkaistuissa kirjasissa esiinty-

västä ersa-mordvan ^kirjakielestä^. Äänteellisistä ominaisuuksista on

silmiinpistävin se, että Simbirskin ersanmurteen -ng-iVi täällä vastaa

-»5- (Buguruslanin piirikunnassa; ja •nä' (Buguljman piirikunnassa),

esim. hahmo — käianso — kaUmdo = suom. hatama. Melkoisesti

eriävä on sitävastoin se ersanmurre, johon ensin tutustuin Isaklyn

kylässä ja jota vielä puhutaan parissa toisessakin kylässä samaa Bu-

guruslanin piirikuntaa sekä — niinkuin myulu iiiniin tulin huomaamaan

— hyvin laajalti läntisessä osassa Samaran lääniä (Samaran ja Stav-

ropolin piirikunnassa), — ei niin paljon äänneasultaan kuin kieliopil-

listen muotojen ja sanastonkin puolesta. Niinpä on esim. nominin mää-

rätty deklinatsioni tässä murteessa aivan omituinen, niinkuin seuraa-

vasta taivutosesimerkistä näkyy:

Isaklyn murre: Useimmat muut ersanmurteet:

htäthS 'talo' kudo-i

Genit. kudo-H^ (myös: htda-i^ kudo^f, Icudo-if
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Ailat, kndo-zue (myös: kiulo-ife) kudo-n (e{n ), kudvsie

kudo-douf, ktido-doH

kudo-soA f, ktido-sos (

kudo vanf, kudo-va&t.

Ablat. kudo-zde

Iness. kudo-sne

Prol. kudo-£ga

Molempien puheenalaisten murteiden sanaston kävin tarkoin

läpi etui);iassä vnmm keräämäni fisahiisoii ja mokshaiaison sanava-

raston peiustuksrlla, ja sen kautta lisääntyi mordval. sanakokoelmani

melkoisesti. Varsin luioniattavassa määrässä rikastutti sitä myöskin

se kansanrunous, jonka korjasin talteen etupäässä kirjoitustaitoisten

mordvalaisten välityksellä. Siinä tavataan nimittäin pa^on vanhoja

sanoja, joita puhekielessä ei enää käytetä ja joiden merkitys useinkin

jo on käynyt kansalle hämäräksi, mutta tavallisesti itse tekstistä käy

selväksi. Semmoinen on esim. hujo fit^ef pijo^ 'lapsenlapsen-lapsi',

nykyäiin ainoastaan loitsuissa esiintyvä sana, suomen potfta-sanan ftftn*

teellinen vastine, jota ei ennen ole niordvankielestä tunnettu.

Sen likimääräisen arviolaskun mukaan, jonka tein I^akiysta läh-

tiessäni, täyttäisivät sillä paikkakunnalla korjaamani kansanrunous-

kokoelmat — kiiännöstä lukutinottamatta — noin 40 painoarkkia Suo-

malais^ogrilaiseu Seuran aikakauskirjan (oktaavi)kokoa, ja ovat ne

haalitut kokoon noin 12 eri kylästä Buguruslanin ja Bugu^man piiri-

kuntaa. Runsaimmin ovat edustettuina balkidintapaiset laulut (nuh

rot)^ joita on noin 130 (niiden joukossa muutamia toisintojakin).

Loitsuja on kaikkiaan 88. Yleensä ne ovat paljoa täydellisempiä

kuin ennen Sinjbirskin läänissä keräämäni, — turhaan eivät Samaran

läänin takamailla tietiijät ikivanhan sliamanitavan mukaan käy toisessa

maailmassa o)ii>^;i^; pisimmät täyttiiisivät ]»ainettuina kolme neljä

oktaavisivua. Samoinkuin loitsut ovat kokoamani uhrirukouksetjom-

moisia ennestään tunnetaan ainoastaan muutaman rivin pituisia kat-

kelmia, omansa luomaan uutta valoa mordvalaisten uskonnollisiin kä-

sitteisiin. Ihan viime vuosiin asti ovat yhteiset kyläuhrit säilyneet^

etenkin fiugu\jman piirikunnassa, ja kotiuhreja toimitettiin vielä

viime vuonna kartanonhaltijalle (Kardat-farko), jolle pyhitetty kivi

^ „tom cisu tomfni^ („hän on toisessa maailmassa opissa") sano-

taan loitsijaksi aikovasta hänen ollessaan siinä sairaloisessa tilassa, Jossa

yiitoyttä vaiuajicn henkien kanssa katsotaan mahdolliseksi.
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vielä mutttaiDissa kylis8ä seisoo pailcailaaD kartanolla sen kuopan

päällä, johon uhrieläimen veri teurastettaessa juoksutetaan. Ubriru-

kouksia sain suurella vaivalla kerätyksi 13 kappaletta, pisimmät pai-

nosivun kokoisia. Niiden yhteydessä ovat mainittavat intressantit ru*

koukset vainajille hautajaisissa ja muistojuhlissa, joista myöskin

sain muutamia näytteitä, luittäin liyvin ovat sililynect vanhat häii-

nicnot ja niiden yhtcyiU.N-ii häälaulut ja ciitoton -itkut, jotlia

viimeuuiiuitutkin täällä ovat ruDomuodultaan hyvin säännöllisiä ja

joissa muuten tapaa mordvalaisen runottaren heliniä. Panin senvuoksi

kokoon yhtämittaisen lyhyen esityksen mordvalaisista häämenoista,

semmoisina kuin ne viime aikoihin asti ovat säilyneet Vetshkanovo ni-

misossä kylässä Buguruslanin piirikuntaa, sovittaen siihen kaikki asian-

omaiset laulut ja itkut; tämä osasto täyttää 20 kirjoitusarkkia, jota

paitsi minulla on kirjaa n pantuina häälaulujen ja -itkujen toisintoja

toisistakin kylistä. Erityinen laji mordvalaista runoutta, johon varsi-

naisesti vasta tällä iiaikkakiinnalla tutustuin, ovat ,,joulutnvan-lau-

lut** (riMuvan-kudoit morut), joita tytöt laulavat tai vielä pari vuotta

sitten lauloivat joulun ja loppiaisen välillä -joulutuvassa", johon nuo-

riso joka ilta kokoontuu huvittelcimaan laululla, tanssilla ja kaiken-

laisilla hullunkurisilla menoilla. Ne ovat melkein poikkeuksetta karkean-

crotista laatua eikä niillä ole suurta runollista arvoa; näytteeksi

keräsin niitä puolentoistakymmentä. Jä^elläolevan osan folklore-

kokoelmaani täyttävät sadut (9) ja jonlunaattona laulettavat

laulut, mordv, kafadamot (10). — Mcuuittakoon vielä että foiio-iratilla

keräsin näytteeksi mordvalulsesia .säveltaiU;esta kolmisenkymmentä

laulunsäveltä.

Kaikki puheenalaisella paikkakunnalla keräämäni tekstit ovat

ersanmnrretta. Mokshalaisia tavataan vain Bugu|jman piirikunnassa^

kolmessa kylfikunnassa. Senjkinassa (sekaisin ersalaisten kanssa), No-

vaja Urmetevassa ja Tsheremshanskiya Krepos^ nimisessä kylässä

(ersakiisten ja venäläisten kanssa sekaisin). Luonnollisesti on ersalais-

ten uaapurien kieli paljon vaikuttanut näiden harvalukuisten moksha»

laisten murteeseen, joka nyt on molempien murteiden sekoitusta ja

' nugruraslanin piirikunnan itäosassa kerroiUiD myöskin löytyvän muu-

iamia yksityisiä moksiialaiäkyUtt.
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johon sen vuoksi en lähemmin puuttunut. Viimemainitussa kylässä,

joka on Bnguyman piirikunnan pohjoisimpia mordvalaiskyliä, tapasin

crfiftn vanhuksen, joka puolisen sataa vuotta sitten oli sinne siirtynyt

Naletkina nimisestä kylästä Spasskin piirikuntaa Easantn lääniä, Ja

hänen kauttaan saatoin jonkun verran tutustua hänen alkuperäisen

kotikylänsä verrattain puhtaana siiilynces(;en mokshalaismnrteeseen.

Isaklysta siirrvin venäläisen vuoden ioiuilla lujhjoisosaan Saiuai.ui

piirikuntaa (saiiianniinistä laaoia), jossa .saamieni tietojen mukaan

piti puhuttaman outoa ersalaisniurretta. Perille tultuani liuoinasin,

että kielimurre niillä ersalaisilla. jotka siellä asuvat Stepni^a Sheiitala,

Gratahevka ja Novina Karmala nimisissä kylissä, on sama kuin se

mihin syksyn kuluessa olin saanut tutustua Isaklyn kylässä. Niin

ollen ei oloni tällä undelki paikkakunnalla tietysti tullut pitkäaikai-

seksi. Viivyin siellä kuitenkin puolentoista viikkoa etupäässä erään

laulutaitoisen vanhuksen vuoksi, jolta panin kiijaan 29 laulua, mer-

killisiä seka pituutensa vuoksi — useimmissa lähes 1(X) säctta, pi.sim-

mä.ssä, joka samalla on })isin tunnettu uiuidvalainen laulu yleensä,

kokonaista 200 — että aiheiltaan, jotka suureksi osaksi ovat muiden

paikkakuntain lauluille outoja. Koska Isaklyssa puheenalaisen murteen

alalla olin saanut verrattain vähän tekstejä kokoon, oli minulla sitä

suurempi syy täällä suorittaa tämä tehtävä. Mordvalainen folklore oli

muuten täUä paikkakunnain häviämäisillään samoin kuin my&s kan-

sallispuku.

Stepnaja Shentalasta matkustin Samaran piirikunnan läpi Sama*

ran-Ufan rautatielle, toiselle asemalle hamarasta itäänpäin. Välillä

pysähdyin kuitenkin kolniek.M päiväksi mainitun piirikunnan keski-

osaan, saatuani tietiiä että siellä kahdessa lähekkäin olevassa mokslia-

laiskylässä puhutaan kahta toisistaan suuresti eroavaa murretta. Saa-

vuttuani toiseen niistä, Tukshum nimiseen, sain selville, että asukkaat

olivat sinne siirtyneet Krasnoslobodskin piirikunnasta Pensan lääniä

noin 40 vuotta sitten, eikä minulla niin ollen ollut syytä heidän luok-

seen pysähtyä. Toisessa, Prolejka nimisessä kylässä tapasin murteen,

joka ehkä olisi antanut minulle aihetta pitempiaikaiseen työskentelyyn,

jollei se olisi ollut nun kovasti venäläistynyttä ja samalla ersalaistu-

nutta. Asukkaat ovat muislopuheitten mukaan 1770-luvulla sinne

tulleet »bimbiiäkiu läänistä*'. Tariu päivän kuluessa tutustuttuani
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murteen äänneasuun, joka muutamissa kohdin ansaitsee liuoniiota, kieli-

opillisiin muotoihin ynnä jonkun verran sanastoon suuntasin matkani

Oreobargin läänin länsiosaan, jossa lähellä Orenburgiin vieviä ranta*

tietä Rittichln kansatietcelliaen kartan mokaan on laigin mordvalainen

asntus mainitussa läänissä.

Siellä tapasin mnntamia mokshalaiskyliä, joiden asukkaat osaksi,

knten Alekeandrovka ja Platovka nimisten, kansan muistopuheiden

unikaan - luultavaj-ti viime vuosisadalla — olivat tulleet sinne Spass-

kiu piirikunnasta Tambovin lääniä, osaksi — niinkuin Hybkinon ky-

läläiset — nykyisen miespolven aikana Krasnoslobodskin piirikunna.sta

Peosan lääniä, joiden molempien aeuti^en murteet ovat ennestuiin

tannetti^. Tämä paikkakunta on muuten kaikkein venäläistynein,

mitä matkoillani olen tavannut, kansallinen puku ja folkore ovat

miltei kokonaan hävinneet. Niin ollen katsoin parhaaksi jo kahden

päivän perästä, tammik. 31 p:nä, jälleen kääntyä länttä kohti, sillä

syystä luulin voivani olettaa, että matkanteko toisiin kartalle merkit-

tyihin vielä pienemph'n mordvalaisalueisiin ei olisi muuta kuin ajan-

hukkaa, — yksi niistä Pavlovskaja (Orenburgin kaupungista lounaiseen)

onkin saamani luotettavan tiedon mukaan jo täydellisesti venäläistynyt.

Helmikuun 2 p:uä saavuin rautateitse Kuznetsk nimiseeo piiri-

kaupunkiin Saratovin lääniä, jossa viranomaisilta ja kaupungin tori-

päiville kokoontuneilta mordvalaisilta koetin hankkia yleistietoja Sa-

ratovin läänin vähän tunnetuista mordvahiisalueista. Sieltä matkasin

ensinnä Hvalynskin piirikunnan pol^oisosaan, jossa on kokonainen

volosti pelkkiä mordvalaiskyliä (Baranovon volosti), kaikki ersalaisia,

niinkuin mainitun piirikunnan mordvalaiset yleensä, — ainoastaan lä-

hempänä Hvalynskin kaupunkia kuuluu olevan muutamia harvoja

mokshalaiskyliä.

Äänteellisessä suhteessa ersiinmurre mainitun Baranovon volostin

eri kylissä jonkun verran vaihtelee. Otin tutkittavakseni sen murteen,

jota puhutaan m. m. Bajevka nimisessä kylässä, siitä syystä että sillä

näytti minulle olevan enemmän uutuuden viehätystä. Sen tärkeimpänä

tunnusmerkkinä on ensi tavun alkuperäisen ein muuntuminen tf:ksi,

esim. Itäd'ke9i% samalU kuin alkuperäistä tfttä niinkuin muissakin

ersalaismurteissa vastaa c, esim. Hed 'käsi*, sekä loppuvokali a vas-

taamassa yleisersalaista o:lu, esim. kuda uW ~ kwlo. Tämä murre
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licncp llvalyn^kin jiiirikuniian crsalaisilla yleisin ja, niinkuin sittcniinin

tulin liuoniaaniauD. on Ivuznetskin piirikunnan ersalaismurteella nämä
samaiset tunuusniorkit ; sen mukaan kuin miiuillc viimemainitussa paik-

kakunnassa vakuutettiin puhuvat kaikki Petrovskinkio piirikunnan

ersalaiset sentapaista murretta.

Tämä Saratovio läänin yleisin ersalaismnrre eroaa myöskin sa-

nastollisessa suhteessa melkoisesti muista, erittäinkin mitä tulee sanojen

merkitykseen. Mainitun Bajevka-kylän ersalaisen kanssa puolentoista

viikon kuluessa liipikäytyäni sanaston ja kieliopin sekä saatuani jon-

kun verran kielennäytteitä kokoon (niistä huomat tas in rukous Kärä-

ihäJ haltijalle, junmioista on muualla olt; crsalaisilla tavannut ) siirryin

helmik. 17 p:nii Kuzuetskiu piirikuntaan Nasjkaitym nimiseen kylään,

joka on noin kolmen peninkulman päässä Syzranin-Väzman rautatiestii.

Kun sikäläinen ersanmurre, niinkuin edellä jo mainitsin, oli pääpiir-

teissään sama kuin vasfikdän tutkimani Hvalynskin piirikunnan murre

— etupäässä se eriää toisen ja seuraavain tavi^en vokalismin puolesta,

joka yleiseen ersalaismurteissa on hyvin vaihteleva —, niin rijoittui

tehtäviini etupäässä kansanrunouden keräämiseen, Johon käytin noin

«kolme päivää.

My(»kin Ku/netskin {»iirikunnan mordvalaiset ovat suurimmaksi

osaksi ersaheimoa '. Mokshalaisia kyliä ei NasjkaftymiBsa saamieni

tietojen mukaan ole kuin neljä: Mordovskij Kemeshker (itäisessä osassa),

Piksankino (eteläosassa), Staraja Jeksarka ja Sutsbkino (luoteisosassa),

jota paitsi Nasjkaftymissa ja ehkä muissakin ersalaiskylissä asuu jon-

kun verran kieleltään melkoisesti ersalaistuneita mokshataisia. Pufa-

taimpana on mokshanmurre säilynyt St. Jeksarka ja Sutshkino nimi-

sissä kyllssii, joiden murre sekä äänteellisessä että sanastollisessakin

suhteensa melkoisesti eroaa ennen tunnetuista, — ensinmainitussa suh-

tee>sa on murteen huomattavni ominaisuus alkuperäisen uiuljeeraamat-

toroau «-äänteen säilymincu semmoisenaan /. c ja ä vokalin edellä,

esim. Sfmn 'syön* (= yleisen mokshanmurteen ievan). Tämän murteen

tutkimiseen kului minulta lähes kaksi viikkoa.

Tähänastisilto matkoillani olin tullut huomaamaan, että moksha-

lainen kielialue Sura-joen itäpuolella supistuu muutamiin yksityisiin

' Ki malaisia lii iu \al iii;\"-iviii kaikki reln»v>kin |iiirikuiuiuit nlu^dvala^^t•l.
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kyluilf — jollei ota lukuun tuota edeUämainittua vähiin suurempan,

kovasti YeDftlllistyDyttä mokshalaisasutusta Orenburgin läänio läuteis-

osassa. Kun olin jotensakin varma siitä että Nizhn^-Novgorodin lää-

nissä, joka matkaohjelmassani mainituista, etupäässä tutkittavista mord*

valaisalueista minulta yksin vielä oli käymättä, ei ole juuri ensinkään

inokshalaisia, katsoin välttjimättömaksi käydä tarkastamassa Pensan

läänin eteläosassa Tshembarin piirikunnassa iriyt yvaa m*1\;i kielon- että

kannat ictcentutkijoillt' aivan outoa mnkslialuisaluetta, ainoaa, jossa

ehkä vielil saattoi toivoa tai)aavaiisa uuiion mokshanmurteen. Siiheu

keboitti minua puoie.>taan Pensan tilastolliselta komitealta saamani

tieto, että sikäläiset moksbalaiset— 12 kyläkuntaa, siis enemmän kuin

Rittichin kartan mukaan voisi olettaa — ovat hyvin alkuperäisellä

kannalla, sekä mainitun komitean alkuunpanemissa kansatieteellisissä

kokoelmissa näkemäni naisenpuku, joka huomattavasti erosi ennen

näkemistäni.

Niili läksin 6 p:nä maaliskuuta Pensasta Syzranin-Väzmau rau-

tatietä länttä kohti Rashiiiakuv(< niniisclle asemalle, josta sitten oli

noiu puoieokolmatta peninkulman matka Karsajevka nimiseen moksha-

laiskylääo. Perille tultuani huomasin kohta että Tshembarin moksha-

Iäiset ovat Tambovin läänio moksbalaisten perua, joiden kieltä kesällä

V. 1890 tutkiskelin Spasskin piirikunnassa mainittua lääniä. Sitä todisti

myöskin kansassa vielä säilynyt muistopuhe. Vaikka niinmuodoin täällä

en tavannutkaan minulle varsinaisesti uutta murretta, otin kuitenkin

läpikäydäksent mtirteen sanaston siihen katsoen, ettii puheenalaiset

mokshalaiset varmaankin jo hyvin kaiivaii ovat olleet muista mordva-

laisista melkein isoleeratussa asemassa, ja koska sen jälkeen kuin

Tambovin läänissä kävin sekä mokshalainen ettii ersalainen sanako-

koelmani oli melkoisesti kasvanut ja kaipasi tarkistusta tämän murteen

alalla. Työni tuloksena olikin joltinenkin määrä uusia sanoja, vaikka

kieli jo onkin hyvin venäläistynyttä. Folklore on häviämäisillään; kui-

tenkin sain vielä kerätyksi muutamia näytteitä (toistakymmentä laulua

y. m.). Mordvalainen puku ja asuntotyyppi ovat paikkakunnalla vielä

hyvin säilyneet.

Työskenneltyiini Tshemljariii piirikunnassa vaii un toista viikkoa

siirryin rautat(>itse. Alatyrin kaupunkiin Siifibii >kiii hiäniä, jonne saa-

vuin maaliskuun 17 p:uä. Tämä matkani aiheutui eräiiltä nykyään
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Kasani>sa asuvalta sivistyneeltä mordvalaiselta saamastani tiedosta,

että Itarissa kyljissä lähellä Alatyriu kaupuokia puhutaan kielihisto-

rialle tärkeää er&anmurretta, jossa alkuperftinen. maissa murteissa

tr.ksi tai jika muuttunut f-ääniie vielä osittain sftilyy. Yksi nftitft

kyliä on Atratj niminen, joka sijaitsee noin 20 virstan piissä Alaty-

rista koilliseen päin, ^ ja sieltä minä itse tutustuin mainittuun mur-

teeseen, liipikri} den sanaston ja kieliopin sekä keräten lähes paino-

arkin verran kielennäytteitä, lauluja, itkuja, satuja ja arvoituksia.

Paikkakunta «tn melkoisesti vcnäläistynyttä, joten folklorua ei kovin

runsaasti olckkaan -aatavissa.

Havaintojeni nuikciau on tiissii murteessa alkuperäinen jji^-äännu

äännelailli^esti siilynyt sanan lopuss * fesim. koij 'kuu', cij 'jää\ tof^

'tuonne', (eij 'tänne', saloii ^suolainen, iceöe^ *kivinen'). Se tavataan

tosin taivutus- ja johtomuodoissa myöskin sanan sisässä vokalien v&-

lis:iä, esim. e^ej 'ji^inen*, mutta on semmoisissa kohdin nähtävästi

analogisesti vartalomuodosta siirtynyt, sillä kantasanoissa on tässäkin

murteessa vokalien välissä v ia.\j edustamassa sukukielten todistuksen

mukaan siinä asemassa alkujaan ollutta /^-aäiinetlii, esim. ccjcr 'liiiri'.

— l.S2U-hivulla ilme«^tynyt ersankieliuen l udeii Testamentin kaaniios

nähtävästi perustuu tähän samaiseen Alatyrin piirikuunan ^-murteeseen ;

kääntiijä on merkitessään venäjänkielelle outoa f-äännettä turvautunut

milloin m- milloin taas n-kirjaimeen.

Maaliskuun 28 paiä läksin Alatyrista matkalle Nizhnij-Novgorodio

lääniin. Arzamasiin vievän tien varrella tapasin heti kuvernemontin

raja tl yli siirryttyäni ensimäiset mordvalaiskylät Tshukaly y. m. (Ser-

;;atsliin piirikuntaa), mutta kun niiden murre nähtävästi oli pääasial-

lisesti samaa kuin Aniatovin piirikunnassa Siml»irskin liiäniä, jatkoin

matkaani länteenpäin, en>iu muutamiin Ser^atshin piirikunnan lounais-

osassa löytyviin raordvalaiskyliin (Kakino, Idmajevo) ja sieltä Ar/a-

masin piirikuntaan, jossa asetuin Vcliku Vrag nimiseen suureen mord-

valaiskylään samannimistä volostia.

Sitä ersalaismurretta, jonka mainitussa l^lässä otin tutkittavak-

" seni, puhutaan saamieni tietojen mukaan kaikissa tai ainakin melkein

' Uitti, iiiii k;iiiall<' ci ^it i »'ikii inuulamja muitAkaan ersalaiskyli»

Alatyrin polyoiäpuoiclla «tltj nuTkitly.
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kaikissa Arzamasin piirikutinaii mordvalaisk^lissä, mitkä vielä ovat

venfiläistymiseltii säilyneet, öergatshin piirikunnan lounaisosassa ja Lu-»

kojanovio piirikunnassa, ainakin sen luoteisosassa, lAhellä piirikan-

punkia. Se eri&ä sekä sanastollisessa että kieliopillisessa suhteessa

melkoisesti yleisestä ersalaistyypistä, enemmän kuin mikään muu

murre, Tambovin läänin ersalaisten kieltä kuitenkin lukuunottamatta.

Puolessatoista viikossa sain läpikäydyksi murteen sanaston ja

kieliopin sekä kiTiityksi noin neljän painoarkin vernin folklorea: itkuja,

lauluja, satuja, arvoitnk-iia ja loitsuja. Laulut (morot) olivat tällä

paikkakunnalla nielk<'in sukupuuttoon hävinneet, joten en saanut niitä

kuin parisen kappaletta; sitä vastoin olivat hääitkut ja -laulut hyvin

säilyneet, jonka vuoksi täälläkin — samoin kuin ennen Samaran lää-

nissä — panin kiijaan häihin kuuluvan Itku- ja lauluohjelman päästä

päähän. Siten kertyi lähes 1300 säettä, jotka kaikki sain eräältä

vanhanpuoliselta vaimolta. Osoitteeksi mordvalaisten häämenojen mnt-

kallisuudesta mainittakoon että morsiamen Velikij Vrag nimisessä

kylässä on itkettävä 32 eri itkua (niistä pisin 130 siiettä) ja kaasen

esiinnyttävä lauluineen 13 kertaa.

rulieenalaisten Nizhnij-Novgorodin läänin er.salaisten murre on

vielä tavallista enemmän venäläistynyttä. Monet Riftichin kartalla

läänin keskiosissa löytyviksi merkityt mordvalaiskylät ovat — n. s.

Terjuhani-alueesta puhumattakaan — jo aikoja sitten kokonaan venä-

läiatyneet. Hokshalaisia ei mainitussa läänissä tavattane kuin Petshi

ja Tenijashevo nimisissä kylissä Lukojanovin piirikuntaa, jotka liene-

vät läheisen Pensan läänin mokshalaisen asutuksen jatkoa.

Huhtikuun 8 p:nä päätin työni Velikij Vrag nimisessä kylässä

ja samalla monlvalaisten murteiden tutkimisen. Olin niinmuodoin viet-

tänyt riioiilvalaisalueella noin 6 ^i.. kuukautta, josta ajasta pari viikkoa

meni paljaaseen matkantekoon. Sillä ajalla kuvin läpi seitsemän mur-

teen sanaston ja kieliopin (niistä viisi crsan- ja kaksi mokshanmnrretta),

jota paitsi matkoillani Samaran läänissä jonkun verran tutustuin vielä

pariin kolmeen mokshanmurteeseen, sekä keräsin folklorea arviolta

kuudettakymmentä painoarkkia. Siihenkin katsoen että noin puolen*

toista kuukautta mainitusta ajasta käytin varsinaiseen toimitustydhön,

niinkuin minulla edellä jo oli tilaisuus huomauttaa, rohkenen toivoa

ettei Yliopiston Konsistori katso minun liian suuressa miiarin poiken-
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nccti arviokaapalla suunnitellusta matkaolijelma^tani, josi» arvelin

voivani suorif laii matkani niordvalaisaiucclla noin lu ljassä kuukaudessa.

Nizhnij-Novyoiudin liippakuiiiiaii sanomiin v. l.^st; painetusta

kirjoituksesta tie>in ottii sikäläinen hengellisen seminaarin kirjuntos-^a

löytyy käsinkirjoitettu tatarilais-tshuvas^ilais-morUvalai.s-tsliereuiis.siläi-

nen sanakirja, jooka viime vuosisadan lopulla silloinen Nizhn^-Novgo-

rodin hippaknnnan piispa Damaskin Katarina II:n käskystä totmitutti

mainittuja kiellä taitavilla pa|ieilla ja seiDinaarinoppilailla, ja käytin

senvuoksi Nizhn^-Novgorodin kautta matkatessani tilaisuutta tutus-

tuakseni siihen.

Tämä merkillinen käsikirjoitus v-.lta iTHf), joka ei ennen liene ollut

kenenkään kielentutkijan ka-^i-^a. si^altaa eiika mainituista kielistä enem-

män sanakirjallisia aineksia, kuin ne painetut sanakirjat, mitä nykyään

on olemassa, öc täyttää kaksi suurta folio-nidosta. Ihisimäisessä on

ensinnä keisarinnan piispalle kirjoittaman kirjeen jäljennös, lyhyt ker-

tomus Nizhng-Novgorodin liippakunnassa asuvista »vierasheimolaisista'*

y. m. Varsinainen sanakirja alkaa 22:sta lehdestä. Lehdet 22—53

sisältävät ne^ä eri sanaluetteloa, kussakin samat 287 valikoitua venä-

läistä sanaa eri kielille käännettynä, ensimäisenä venäläis-tatarilais-

moksliamordvalainen, toisena venäläiN-tatarilainen, kolmantena samoin

(tatarilaiiK 11 o^a kaikissa näissä kolmessa sanaluctti-lossa on jonkun

verran eriävä) ja neljäntenä venäläis-ersamordvaiaineu. Alkaa sitten

lehdeltä r>4 venäläis-tatarilaiä-tshuvassilais-ersamordvalainen sanakirja,

jossa kullakiu kielellä on samalla sivulla oma saarekkeensa, venäläinen

osasto, jonka käännöstä muunkieliset ovat, ensimäisenä aakkoi^'ärjes-

tyksessä. Se sisältää 459 lehteä, kullakin arviolta keskimäärin ainakin

24 sanaa, sananmuotoa tai fraasia. Loppulehdille (514r—öl9) on liitetty

lisäyksiä (110 sanaa).

Toinen nidos on nimilehden mukaan oleva venäläis-tsheremissi-

läinen sanakirja, mutta on siiiia kolmannessa saarekkeessa sijansa

nivuskin vutjakinkielellä („no BOUKift"). Venäläinen puoii sisältää samat

sanat, sananmuodot ja lauseparret kuin ensimäiscäsä nidoksessa ja

sitäpaitsi nähtävästi myöhemmin väliiD pistettyjä uusia sanoja, joita

ei ensimäisessä nidoksessa ole. Tsheremissiläinen saareke on jonkun

verran köyhempi kuin tatarilainen, tshuvassilainen ja mordvalainen

ensimäifM}s$ii nidoksessa, siten nimittäin, että etupäitssä venäläisiä fraa-
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scja 011 jätetty kiuiiitaiiiuUa. I*;ilj<)n väli«ip;itiiiMeinpi on votjakkiluinon

sanasto, joka iiäht.ivästi on kcskeiie iäistä työtii. — Alussa on sama,

287 valikoitua sanaa sisiiltävä venäläinen sanaluettelo kuin ensimäi-

sessft nidoksessai vieressaäo tshereinissinkioUneii kääDaös.

Sanakiijassa esiintyvä ersamordvalaiDeD murre on tuota edeUä

poheena ollutta, nykyftftn etupäässä Saratovin läänissä tavattavaa

murretta, jossa ensi tavun alkuperäinen e on muuntunut &ksi, esim.

lUUt 'kesi', jota murretta ei nykyään tavattane sen lähempänä NizhnU-

Novgorodia kuin muutamissa Simbirskin ja Pensan läänin osissa

melkoisen kaukana nyk. Nizlinij-NovmiKMliii läänin rajasta. Hyvin

luultavalta näyttää minusta senkin vuoksi, että ersamordvalainen osu

perustuu uykyänsu jo kokonaan venäläiiityneitten, muutamaa peuinkul-

man päässä Nizhnij-Novp^orodin kaupungista eteluiiopäin asuvien n. s*

Terjuhani-mordvalaisten kieleen, jonka murteen edustigia Nizbng-Nov-

gorodin piispalla varmaankin oli runsaimmin käytettävänään. Niin-

muodoin eivät terjuhanit olisikaan olleet erityinen mordvalaisheimo,

niinkuin ennen on oletettu, vaan puhtaita ersalaisia. Huomattava

on että piispa Damaskin edellämainitussa sanakirjan alkuun liitetyssä

esityksessään moidvalaisista kyllä mainitsee paitsi ersa- ja moksha-

heimoa myöskin nykyään tatarilaistuneet, Kasanin läänin eteläosassa

asuvat Karatai-mordvaldiset, mutta ei virka sanaakaan läheisistä

terjuhaneista.

Kun minä käsikirjoitukseen ryhtyessäni jo olin perusteellisesti

tutidottt mordvan kielen eri murteiden sanaston, en luonnollisesti siitä

löytänyt kovin paljon uusia sanoja, varsinkaan kantasanoja. Huomat-

tavin niistä on historiallisessa suhteessa ehkä tärkeäkin sana iSiih 'ka-

meli', jota en ainakaan tällä hetkellä tiedä sanoa lainatnksi.

Siihen katsoen, että käsikirjoituksen tsheremissinkielinen osasto

sisältää enemmän sanoja kuin nykyiset painetut tslierenii>siläiset sana-

kirjat, kopioitsin sen suurimmaksi osaksi, arvellen siitä olevan melkoista

hyötyä vastaiselle työlleni tsheremissin kielen alalla. Kun sumalla

helposti saatoin pitää silmällä käsikirjoituksen tatarilaista ja tshuvassi-

laista sanastoa, oli minulla hyvä tilaisuus tehdä havaintoja tsheremissin

kielessä lOytyvistä turkkilaisista kiinasanoista. — Koska hyvin mah-

dollista on että Nizhng-Novgorodis-m säilytetty kappale on ainoa
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tallella oleva, f>tin jäljcnnök^ inyöskiD sanakiijiin voljankiclisestä

osasUi, jolion « i palion aikiui kuliimit.

Kaikkiaan k;iytiii taiiiaii kasikirjMitukscii la|»ikäymisoon alun k<»l-

matta viikkoa. Huhtikuun 2S i):n;i matkustin Kasaniin ja sieltä lilksin

U p;Dä toukokuuta nykyi^dio nlinpaikalleni, joka on Samaran läänin

Bugurusianin piirikunnassa, iähollii Sor<.'i('vsk nimistä kauppalaa. Täällä

on aikomuksoDi kesänaikana iDatkaohjelmani mukaisesti valmistella

mordvalaista sanakirjaani painoknotoon ja samalla opiskella tshaTassin

ja tatarinkieltIU

Sergievskin kauppala, 15 p:nfi toukokuuta 1899.
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I. N. 8iiiiuiow, BoeroiBue ^brb. Horopiio^aTiionMiinecKie oiepn.

1,t. HcpeHBCH, Raauib 1880. I,a. Mq|)«s% KtMoa. 180&. II,t. Btmam, Kaaavk 1800.

11^. aepm, Kaaufc 1801.

[freo^en ende des jahres 1895 orliiclt ich von der Knisorl. Akadoniio der

MVissen^phafton zn St. PntfM^slmv^x lU-ii unttrns:. ein pnitfl"'l'tfii iibor dio linjjnistisclio

soitf der «"thiin^n ajdiischoii urbfitcu voii jirof. 1. N. SMlRNOtt*, \vclrho or als

koukun i>iiziu-1)oiU'ii f(\r dio TTwarow*schp präuii*' auiroiupldpt hatt<^, abzugpbeu,

Dif bourteiluu}^ wuidt» iin wiiit<'r 18'J6 niederprpscbnpbon. und im april ISJK» der

Akadoniio eingpsandt, obwohl sie orst 7.\ve\ jahro sjiHtor in dou sihritton dpr

Akademie {<edruckt Murdp. Npben dt-r kritik biii ich ininior bestrebt gewpson,

auch 80weit mOglich andeutungLMi Uber das positive zu gcbtn; deshalb habe ich,

der «nffordeaniiig meiner fireunde folge leiftend, mieb dMU entaehloMen, das gat-

ftchten «aoh in deatscher spraehe emcbclneo lu lasmi. Dm gittaohten enoheint

]ii«r in xuiTerttndertnr form; die w«iugen spUteren siuMae sind in eokige Ittam-

vaem gesetst.}

Bdm stadiam derjenigeu perioden der geschichte der vOlker»

die von keinen historischen urkunden beleuchtet werdon. schöpft

mau gevvöhnlich aus zweierlei (iiielleii: teils sind es die unmittel-

baren doiikmälor der vorliistorisclieii zeit, teilf^ solche produkte der

vergaiigenen kultiir. deron fortsetzang, wenu auch in veiäuderter

form, noch in der gegeuwart Inrtbesteht. Zu den denkmälem der

erstgenannten art gehören: grabmäler, reste TOii vohimiigen, trach-

ton, neraton, werkzeiigeii, waffen n. 8. w.y die aas der erde ansge-

graben slod, nm zengnis von dem vorhistorischen leben abssnlegen.

Die letztgenannte art nmfasst diejenigen erscheinnngen des mate-

riellen nnd geistigen lebens eines volkes, welche wir aneb noeh in

unseren tageii antrelfen: g«'bäud«', tracliteu, sitten und irebrihieho.

iiberlielerungen uud pot-sie, insoleni mau sie ali» iort,selzuiigeu
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(les vorliistorisclnTi \vt'<('iis botrachU^i kaiin. nnd schlirsslich aiirli

dio sprache eines volke8, — eiue Ireiiich veräuderte und eutwickelte

erbbciiaft voipranproner zeiten.

Die arbeitoa, in denen professor I. N. &msrsow die historische

rergan^enheit der ostfinnischen stämme zn beleuchten verencht hat,

mussten mh natfirlicb grdsstenteils anf qnellen angedenteter art

grttnden, da die nrknndliehe geschichte dieser stämme nicht weiter

als nur einijre jahrhnnderte znriickreieht. Dem auftrapr jremäss, mit

dom mifh dir Kai^n licht' Akadomie der XVLssensi liafteii boehrt hat,

wiil idi uuteu VfixiuhfU zu bt'iutt'il»'n. mit \v«'1c1r'1ii cilol^rt' drr

vcrfajjser das material, xvelchei» die sprachen dieser vOlkerbchaiteu

darbieten, aiisgenutist hat.

Im yergleich mit den andeni queilen des stadiums der vor-

historischeD zeit, hat die sprache den grossen vortei), dass sie mit

einer viel grosseren sicherheit, als die ethnographisehen und archäo-

logischen gcgenst&nde oder die folklore anf eine hestimmte natio-

nalitftt hinwei8t nnd im stande ist anzugeben, wa8 relativ nrsprftng-

lich und was ontlohut ist. \vähi end die archäoloorie nicht nationalitäts-

sondoin kiiltiir«(fl»i«>to l)cstiniint. nnd wälnvnd das L-^f^srcnvvärtifro

niatoriellc nnd p:eisti«?e Icbon cinos volkos oin piiidukt .so viclci-

faktoie und äusserer eintliisse ist, dass es ott ausserordentlidi sehwer

fallt darnach die nrspriinglicbeu einfacheu iormen dieses lebens zu

ermitteln. Die sprache hat Tor den andern qnellen anch noch den

vorteii vorans, das sie den forscher [der geschichte eines Tolksstam-

mes] viel weiter in die jahrhnnderte znrUck blicken lisst, indem sie

gleicbsam ein spicgelbild der menschlichen knltnr von deren erstem

antaiiir an darbietct. Aber die benutzunjr dieser (jueile ist niil riner

griox ii sclnvici iiikcit vorbimdcn; in spraehe Hn«b'ii sich die äl-

teien und jiinjroicn sihirhten neben finaiidcr, und es j^:ehört eine

allseitige, unvoreingenoniniene und vor aiiem methodiscbe lorschung

dazn, nm die einzelnen scliiehten von einander zn trennen nnd zn

bestimmen, welche historische bedentnng man den einzelnen sprache

licben erscheinnngen zumessen soU. — Ich beginne deshalb mit

der besprechnng der methode, welcher der rerf. bei der benntznng

der sprachUchen qnellen gcfolgt ist.
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Der Vfi f. sa^^t (..Botakii" s. 174): ..F'iir don lii.storikir uiid ctiino-

graphen sind uiclit die lauUicheu uud luoriiliologisrJieu |[r('sotzu wich-

tig, soudorn die s. g. semasiolofrisclio seite der sprache.^ Dagegen

lässt sich autiUireiiy dass, obgleich die lautliche nud morphologische

entvickelnng der sprache einen allzn spezieUen teil der kultorge-

schichte eines volkes bildet nnd als solcbe kein interesse dengeni-

gen bieten kann, der nur die allgemeinen zttge der ^'oschichte eines

volkes znsammenfassen will, ein torsciier dor vorhistorisclien zeit

diese seite des leheii.s der sprache docli niclit <ranz ausscr acht

hissen kann. Ks <riel)t ja «'luilicli kein niideies niittcl luii dir rich-

tigkeit der spiachliclieu ziiÄammeiLslelliuigeii zii koiitrollitTeii, als

srerade diese laut^^esetze, uud es ist sehr zu bedauern, dass der vei t",

dieseslnnr zu oft vergisst. Ich flUire hier nnr ein charakteristisches

beispiei an; weiter unten werde ich gelegenheit haben noch viele

andere derartige beispiele zu geben.

Indem der verf. die benennnng der wo^akischen gottheit Jn*

mar erkl&rt, missbilliprt er mit recht (..BoraKH** s. 205) die gewöhnlirhe

auslef^uiij?. nach vvelcher dass vvort a us in — 'hiniiiier und mar

— 'was' besteheii s(»ll ; dics»* erkläniiiir, \velche noeh kiirzlich z. b.

vou CoMPAUKTTi aiii:«'ii()iiiiuen wurde, muss zweifellos als eine art

ngelelirte voUuietymologie" aiigesehen werden. Der veri', ädilägt

seineraeite eine andere erklämng ?or: der name Inmar sei an die

stelle des nrsprttngUchen Inmtirt — ^liinunlischer Hensch' (in —
*himmer, tntir^, mori — 'mensch*) getreten: naclidem der urspriing-

liche sinn sich venvischt hatte, »fiel der konsonant t am schlusse

des worte8 we^, vie ftberflttssipro konsonanten in hnndert ähnlichen

tallen \vt'<rfalleu". \\'as das lur ,.limnirit almliclie lalle" sind. lialt

der veri. fiii- iibcrdiissii:- /u er\vähiit')i. Kr jricht aiidi \V('d<'i' crklR-

ruiigeu uocli lu xveise daliir, wie iler luut u sich iui xvotjakiseheu

in a ver\vaudelt habe, es scheint deu veri', uicbt in et>»tauueu gesetzt

sn haben, dass bei den benennnngen der geister\vesen, mt-murt

Vassergeist*, gid-tmrt ^hausgeist', Atdes-mtirt 'waldgeist' u. s.

w. das: letzte glied der zusammensetzung, murt, sich nicht ver-

ftndert hat: diese thatsache rogt bei ihm nicht nnr keme ziveifel

an der richtigkeit seiner erklärnngen au, sondern er bant im ge-

geuUil daraul si-inf \veiteieu behauptuuKen aut". Kr uuitnuus.st, dass
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iintiT dcni ointlnsso ninhanh l.uiisinufs niid diristentums, ffir

(lie njniidiluMstiNclif \v<'li>^;iii>i iiaiimii:' <l<'n IkhIcu voi-lincitot liatf<Mi,

In-murt vou deu iibrijron murt ;ius«!:t'son(iert und doiij^elljcn jjre^^^fiiii-

bergostellt wurde: infolfrf'd< sseii inatht»' es anch anderartige pho-

netische ttmgestaltagen durch akt die äbrigen mtirU

Der verf. hat ansser acht gelasKen, dass anlässlisch det» wor-

te8 Imnar 8chon frtther eine andere viel ansprecbendere zusam-

meDSteUong gemacht worden ist. Itnnar ist nftmHch mit dem fin-

nischen Thnnri, Ilmannrn znsammen^est^^Ut worden *, und wenn

\\'\Y iu lM'tr;irlit /.ichcii, (la>s in doii pcrmisclion sprarhcn ciii iii-

spr. lm iii Hill iil><'rp:<'p:anj?ou ist (das \votjakisch(' und .syrjänisrhö

sttif sinin- — tiun. f^ilm» 'nnir*'', syrj. u. woy. A///?, stainni

hfinn- = tilin, kyliiui 'ksXt\ syrj. jon, wotj. Jon 'stark' — finn.

Jitlina 'wild) gross, grausam') und dass lltnarinm in der finuischen

volkspoesie eigenUich *gott der luft* bedentet, findet man, dafis wohl

kanm emsUiche einwendimgen gegen eine solche zusammensteUnng

ZQ macben sind. Wir haben also in Immr einen mythologischen

namen ror ims, der eine 80wohI der form ais der bedentnng nacb

vnllkuiiiiiifn iil)oroinstinimoudo cntsprcclmiiLT im tiniiischi-n hat. i-iu

iiauio. d«'!- \veitor in d»*r /AX zmin k /.ii trdicn x hfiiil als irjrond

«'inc andniv tinnischo niytlinlosrisrlie htMUMiininpr ^. Dass eine .solche

tiboroinstimumng ausscrordentlich wichtifi: liir die {roseliichte der

religion finuischor stämme ist, ist oitenban 8ie liefert den beweiSf

dass der *gott der loft\ dessen name in so weit von einander ent-

fernten spracben sich erhalten hat, schon in vralten zeiten ftir eine

mäcbtige gottbeit gebalton wnrde, nud damit fallen ancb alle die

»fhlitese tt))er die entwickelnng des /»i»mr-begriffei:, die der verf. auf

dit' von ilini aii^t iiuiniiiene ahloitnnir dos \v(»rt4»s aufbant. Eliminiert

mau al)er einnial so \vichti«ro schliissc so hiirht nian dauiit eine

brei:>clie iu deu guuzeu vom veri*. autgeluUrteu bau der wotjakii>ciieu

' Dicso zursaiiniifiistciltiu;; ist si-lnin im jalire 1851 vou XVitubMANN ge-

maiilii wordcn in iioiner .»Oratmiiatik der votjakischen Spracho", 1851 in. 9) und

on Thomskn, EinfluMS dor t;orninuMcliPii Sjniiohoii atif dir finnifK>h*tappii«chon

{m. 12, aiun. 2). V^l. Oasvii£,n, Finn. M^-iIioIojtio h. 800.

' [V^l. j«>diM'h d<>u Kn^<ats^ i^oitcr utit^n *. 48 da» vft^n jntmta bottt*tt(pnd.J
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mythologio, welche iiberhaupt den eindruck unuutzeii theoretisiereiis

hervorruft. Es zeigt sich, diu^s das ignorieren der lautgesetze sei-

teDfi des histonkens sich bitter rächen kaim.

Eine andere anmerkimfi^ aUgemeiner art, welche gegeu den verf.

m machen ist, betriift die ganze methode, welcher er gefolgt ist beim

siehen historischer scblftsse ans liogtustischen thatsachen. Aof

grnnd dessen, dass die nfinnologen sich mehr mit den enUehnnn-

ffen, die die tiimen bei iliren iiachiiani proniarht. als mit der er-

forschiinp: ihrer gemeiiisamen kiiliiiioilKcliatt ItcM hkttigt habeii imd

bei>chättigeu", sagt der verf. f()lp:onderma.ssen (..MopjiBa" s. 42):

„Wir sind eher im stande die fortschritte anzugeben, welche die

fiunen nnter dem einflusse ihrer nachbam gemacht» als den ans*

gangspnnkt ihrer koitnrellen entwickelQng zn bestimmen: eher das,

was aie yor der bertthrong mit diesem oder jenem nachbam nicht

gewnsst, als das, wa8 sie gewn8st und besessen haben. Nnr mit

ansscheiduu^ des entlehnten, kann man sich einigermassen heutiin-

tiige eiiien begritt' von dem nmfaiig der solbständigen sehöpluiig

dieses stammes bildeii." Dieses kaun mau nur so verstclion. —
was sonst auch schon aus deii vom verf. gomachten j^thlussen

hervorgeht — , dass dei*selbe sich au den «rruudi^atz iiäit, wonach

das fehlen eines urspriinglichen naroens fur eiuen gegenstand

Oder einen begrifi den beweis in sich trägt, dass auch der gegen-

stand nicht existiert hat, der begriff selbst dem volke fremd gewe-

sen ist Dieser gmndsatz, der anch von einigen andem nlingnisti-

schen palftontologen" befolgt worden ist, trftgt nnstreitig eine petitio

principii in sieh. Wenn \vir z. b. nur daran denken, dass die finneu

namen der kiirperteile. Avie hciiuiids "/alin', lakia. lanJn 'hals'. vnpn

'nalu'!' dcni litauischeii eiitlehnt haben, so muss man sirli ja davon iiber-

zeugen, dass das fehlen des wortes nicht immer da.s fehlen des ge-

genstandes oder des begrifis bezengt, sondem dass das eigne wort

anch ans ganz znfiUltgen grilnden nnd ohne zwingende notwendig-

keit dnrch ein fremdes ersetzt worden sein kann. Ist dies aber rich-

tig, so mttssen alle negativen schlGsse (wenn man ans dem feh-

len des wortes anf das fehlen des gegenstandes schliesst) an nnd nnd

för sich als melir oder Nvenijjcer zueifelhaft bezeichnet \verd<'M. lOiiii-

gus ge\vicht uiu;ss natiuiich uuf uichtvurhaudenseiu eines \vur-
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tcs j^clciit \vriilcii, al>or viele iindoip thatsarh<'n niiixstn mii ui

betracht ^ozojreii \v('i (l('ii, clie mau au f (i:rund eiui\s .soh hoii uepa-

tiven vorliältnisscs vhivn »chlu&ä zielit. Viel \vcrtvollf'r siod die

positiven sehlibise, d. h. weDa mail ans dem laktum, dass ver-

waDdte sprachcn ein gemeinsames wort ftkr einen begriflf haben,

schliessit, dass anch der begriff selbsl; bekannt war; nar niit

solchen positiven fUllen yerglicben köuoen die negatiyen verhftlt-

uisse eineii wert haben. Leider sind die positiven schliisse bei dem

verf. viel vvoniirci- zahlreich ais die negativen.

Noch (Miic drittc allgemeino amncikiiuj? gffreii dit' mothode

des v<'i l;is^»'rs niuss aii^otVihrt werd('u. imnilich, dass cr sich olt

aut iinjrciiii^nMide odor «raiiz talschi' tliaUsachen stiitzt Mehr als ein-

mal bchauptct dvv vort. z. b., dass da» eiiie oder das audere mord-

wiiiische \voi t sich iiielit iu deii audem flnnisch-ngrischen spracben

vorftndet, wäbrend sich die sacho gei*ade umgekehrt verbält; flir

»olcbe i&Ue werde icb weiter unten viele beispiele geben. Icb

vms attcb hinznibgen, dass die sprachphilosopbischen betracbtnngen

des verfiassers oft auf recbt 8chwacben fUssen steben K Es ist ns-

* Siehe B. ^Ilepiuni** («•• ^ ff»)* wo eiu beispiel aug«fUhrt wird, das»

dor wotjako „&uf ^iind ssufiUUgcr merkuialo — s. b. ttbereuutuninuug in dor

fonn — erachtedotio on»ehemiiugen mii einem gemeinsamen nainen bezeichnet:

oimet — augo und qaelle". Von avo dor verf. diese doppeltc bedoutung herhat,

»apft er nicht: alle qnoUtMi. <li<' mir su gebot.* stnn<1<'ii > VViedbiiann's und Mi n-

K&csrs wOrterbttcber, haudachnftlichea vörterbuoh von Iki.rntjkxv, hauds( britt-

liche aiifzeii^lmnn^pn vou 'VVichmann UWr soinr» r.\vvi rcisen) »chNvoiircii ilai lilt. r.

l>as >xsiM7.r «i hi-int aut ••inor mu M liti<;<>n \v it'<l<M"i:iil>C' tlcr fi-ruoii w<u t*Ml( s vtTlas-

scrs zii lH'tuli('ii. Kr sii;_'t »HornKn'* 175: „siti an^*' h(>.lonti>t in dfr ztisamnioii-o-

t/iiiiir »nif Helli w<irt(' Osiihs (iiriiiinu;. nu- nvi Ii Ik r his \v;(-.~ri , ini;'

"

' osiui y-.-' 1 1> < '1 1 liili : "ilas iiui^c 'Icr ijncl Ii-', tiiiu /'//f/i

»

/ks*///)('/M. I )as \\dt jaki^' iu'

uori pliiiil kiml" liaU or «ilmi' \vfiirTfs pntf)} isnlm I tui li!< i i, olm»- • lur

nut.i;j; zu Jiiiden aiizu;rt'beii, war)un iu <li'!ii r-inon fall n ^ti-lii un<l in i\vn\ antloru

y; er i»agt weitor: «das» dor vrotjake dem Hohiie dcn vorzug giobt, Hjuicbt «iuh

darin aus, dass pi (sohu) vor nyi (tocliter) Ktpht* (»Bonn*, s. 187). Die saehe

vorliiilt sirh so, da»^ doK wnrt piuiil, pinni jiiiiK* nir.ht als aus pi und ttyl sn-

Kaininoiifsnitotzt botraulitot «'cnlon aoll: das wirk1iRb susammengesetstc vort

latitct: nyl-pi, und nyi 'tocliter' «t«bt liier snerst! Daas sonst das erstc glied

einer asu^auiniottHetzmig iinuier den wk-litigoreu begriff au«draoken solle, kanu

Digitized by Coogle



XVl[,4 I. N. Siiuriiow'M UuUTMUfhuii;;!'!! iilM-r ili»- 0Mlhuii4'ii. 9

streitig, dass völkerpsyrliologischo srhliisse sich auf grand der

sprache macheu lassen; doch ist es bei weiteni nicht so leicht, wie

selbst einige liDgnisten vom £hch es glanben: daam rnuss inan tief

in das we8en and die geschichte eiaer sprache eingedraogen sein.

Nach diesen allgemeinen bemerknngen gehe ich anf die be-

aprecbong einiger fttr die geschichte der ostflnniscben völkerscbaf-

ten wichtiffen frajren iiber, hinsichtlich \vplrher der verfasser schlftssp,

die si( h uaf sprachliche thatsuclieii i>tiilz»!ii, gezogeu oder zu ziehen

uuterla&sou hat

Die älteste knlturgeschichte der finnisch-ugrisehen voi-

kersamme wird von dem verf. nnr spftrlich belenchtet. Gleich

Ahlqvist setzt er voraiis. davon ;ni>L'vliciKl, dass in don tiiinisch-

Ufrrichen sprachoii omo ^pniRinsamr lu iienmin-r tnr dfii huiid (fimi.

peni u. s. \v.) <'Msli( rt ' (^MopAoa") .s. 4.i). ^dass im aiifanir ilinT

geschichte die himcii nur e in gezähmtcs tier besesson haben, d. h.

dass sio sich auf dnsfMbcn ••nt\vickc'lungsstufe bofandeii, wie die

kamtschadalen im XVII und XVIII jahrbondert". »Aaf dieser stafe,

setzt er fort, ^standen aie auch noch, als sie in grössere grnppeu

zerfteleD, za denen auch die mordviniacb-flnniscbe gebörte". Der

verf. bat ansser acht geUissen, dass es noch einen för alle finnisch-

ngriscben spracben gemeinsamen namen eines baustieres giebt,

ja Kohr bczweifelt werdeu. In der arbeit nHepMAn" s. 1H8 sa^^t dt-r vorf.:

«Die Komi habcu zw«i wOrtpr xtir be7,eiob]iuii|f d«8 MloptiTkiudes, welchc in

sirh. wio o* scheint. oino iliiiiklo andfMitun? n>i <H<» s<ymbolik der adoption tra-

^oii (pi Imson. tidnjitivkiml. f/ögpi Jinliflkiiirl^". Dioso ho|mui>tMn!; stutzl

!sifh aliii auf 'lu-; /iitalliiio /nsaiinn(*iitall<"n z\\i ii'i- nnu/. voisrhipdciioii \v<irtor.

pi tilin, poikfi siilu). knabo', iiinl j)i liini injvi "bnson' und oiiMialt nirhUs

»yuilxilischfs. (yiig-pi niuss gityu pi «uk<-l, eiik»'lin niutu^rlicherscit*', cig. "na-

Wlkliid' geleseu wertloii.

' IMe entaprechnng des finn. peni kommt auob im ma^yariachon vnrf/ime

*fi9nui\ siehe Buobnz, Ma<j;yar-uj(or ttM»e1iasanUt6 iisöt4r n. 612; diPM^ arbnt

ncheint der TerCi gjuc nicht benutst lu haben). Das vom verf. in der arbpifc

ttMopAta" B. 48 angefllhrte wort boen mura in (b^PP*) banu beriohtigt irnden.
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nftmlich fiir^s srhaf (tiun. nnhi, aiu-h ufftf, o>in. utt, ufe. ufc, mord.

//CVI. syrj.-\votj. II z. wojr. ostj. os, Os. äc, ma^y.Jfdi). \vie os .schoii

im jahre 1879 von Am»kk.son ^ bewies('n \vordeu, der die AHLQvisT'.sche

bebauptung, dass das flmi. imhi, entlohnt wäro. widerlegt liat.

Aof dem gebiete der jagd sind allea fiimisch-agriseheiispracheii

die wörter, welche 'bogen^ nnd 'pfeil' bezeichneD, gemeinsam (finn.

Jottsif nuoli: sie werden in alien finnisch-ugnschen spiachen aiige-

troffen uid nicht nor in der westflnm8hen, wo]ga8Clien tind per-

mischen fnruppe, wic der verf. in „MopÄBa* s. 46 behanptet). Un-

tci- (lon verkrhrsiiiitloln siiid olino zNvcitVI sclineeschuhe („ski") be-

kaniit }rowr'son Dor vorf. sa£rt fiTilich („MopiiBa*' s. 46), dass ^die

s('hnof'.N( liiiiu' -o/.v.V (in (Un- niurd\viuis(;hen sjuache) deu naniea nur

niit (Ioni t.s(hei*emiiJsisthen jroiueinsam haiuni", aber aus der „Mok-

s( lia-mordw. «rrammatik" und deu „Kulturwörtern'* von Ahlqvist

hätte er ersehen könuen, dass dieses wor( sicb aach iu den we8t-

finnischen sprachen vorfindet; man trifEt es auch noch in der wo-

gulischen nnd der 08^'akischen sprarhe, wenn auch in sehr TeriLn-

derter form (wog. toiä, ostj. tot) K Es h&tte ancb erw&bnt werden

können, dass die wOrter, welche knpfer bezeichnen (finn. vaski)

iu SO weit von eiuaiider entforuten sprachen wie tinn., lapp., o:»tJ.,

* Andbrson, Stadien sur Vergleicbung der ugro-fimiMohen oud indoger-

inatiischen Sprachen s. 115. Thomskn, Hor<'iriiiLr<'r ino1I*^ni ilo fiuske og do bftl*

tiske Sprog & 98, 205. llber «iio lautvorhältuiHso .li<>H<>s finni«oli«n irortes w«rde

ii-h in iiioiiuM- iu vorliprfitnu^ bcfiinlliclicn nrbfit „ Ylitoissnomalainftn ftftnnc-

histoiia- ,_( i(>iii>'iii-(iiiiii^riH' lanf ^oM liichto- , <xflo;;fiilitMt liabf»!! iiii<'h aiiszu-

s|ir«'rho)i. Ivs kuun m»cii «Tvvaliiit \v(>i-.!fii, ilasw dus rcniitur i-iiifii ycnu-iii.sa-

iiifii iii»iin'ii in vifli'11 fiimiM li-u^i i-< li<-n sjirai-hrii tiätrt: \:\]>\>. h(«t(<> rfuniiri .

l.><<li«'rt'iii. piC'. piitui, 1(1.. >yrj. pii "i>in jnni^rs uimilioniirs rtMitil i<-t'".

jmlei 'ivniitii i', päu. iHi/<iy, o.ntj. pt *, pihi 'reunUi*i kalb", wu£u aut-h da»

finn. poro Venntier «« liort.

* Der verf. sajict (.MopAoa'' s. 4K): »mordw. itttrdio, ntmtt ''«cUitten» fiihre',

Ut unsvreifelhaft idontixcli mit deu wotj. luid oHtj. narl, nuri", Daa wort nari,

nuti habo ioh in den mir zugänglichen quellen der ostj. sprache nicht finden

kttnnon. Iin syij. j;icbt e« oin nort '»cblittan, narto'. Diesea wort, irelohea nuui

anrji im niH.siavhon antritfl (napra, Itaptii» Dal, CJKiaapfc II 475). stammt wahr-

iH^beiulifb aiu( «l<*r H|>raelie irj^cnd ciueti iinlarvolkcR.
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iind niajry. ' zii fiiidon sind. \Venu das viu haiKlciisciii dicsos \\ov-

t<'s in don wol<rasrlu'ii iind iM-nnischen sprachen * auch nicht mit

siclierheit konstatiert werden konnto, so zeigt der erwähiite unisrand

doch, das8 dieses motall deii finnisch-u^rischen stämmen' bekannt

war, wem anch wahrsch6iDlich nur in anbearbeitetem, rohem zn-

stand, weO es etwa8 8chwer ansnmehmeii ist, dass sie yerstaoden

hfttten ans ihm waffe]i and werkzenge zn yerfertigen. Von der an-

zahl kiiltarwOrter, die ihrer yerbreituug naeh der filtesten schicht

angfehOren, wollen yvir noch fol^endc anfRhren: finn. aopn *hemd*

[desseii entsprechunf;: im wog. siip voi konnut
|.

['jiihff' 'kieiispauhal-

ter, zan{?e*.| jtafc "topf uiid liriu/ \suppe, hriilic'.

Beidc sprachcn der permisrhen «:rui)pe, die syijäiiisrhe nnd

die \votjakische, stehen einander sohr iiahe. Der verll (nBoTJiJUi"»

S. 21 ff., ,.nopMflBH'' 8. 135—137) hat die diesen sprachen pfemein-

samen kaltttrwörter znsammengesteUt» and es scheint mir, dass das

von ihm entworfene bild gemeinschaftlicher permischer koltar, wenn

man von einigen teilwei8en onrichtigkeiten* absieht, in wesent-

* Im Hn^^ii" (s. IdS) enrUmt fireilich der etf^ iMM n^xsftvtmumga-
mttinMmen bmdmi bei dm o«t> «md wMtfi]men trigt". Sebade, daas d«r erf.

Mine axbeit nidit ao «ingeteilt liat^ dan eine sosMnmeiifllellniig «Uer Oim be-

katmten gemeinsamen finnisoh-ugrischen wOTtor an emer atelle sn finden ge*

' trasan wire.

t ]^ga moxAw, trifft maa daa woTt «MaS ndraht" an, weloliies Undioh gana dem

iinn* mmifci «ntapridht. [Die gqaammengehttrigkeit des fin)) n mord. wort«8 war

on PaasoNVN rattndlich ansgosprodipn wordpn. UnKofiihr piii halbesjahr später,

als dieses g^utarhton aVi;>;eschickt mirde, im hprbnt 1H1H>. orschion oin axifzatz von

Paasnncu : Kielellisiä lisiä Suomaliii^^toii sivistyahistoriaan, Suomi III. n, Dio

zusatumonstolhinfrPii. hm Nvolohen i< h Paasoiuni als urheber antiihre. "iu'! alle

nn< h einor iiiuii<lli( ln-n mitteilune ;;riiiacht. I ljor mord. wkä s. a. a. o. ». -KJ.

—

llbe^r die lautlichf riitsprechiuiK von a-kfi. vi-^kd n. vnMki h, Sktälä, Vber quan-

titätswech.sol im fiuuisrh-upnschon, JSFOu. XIV.a s. 28; TTber eiii mouillierten

« im finnisch-ii;;risclion XVI.i ». 6.] — Möglich. das» der au.sgang ve^, y» im wotj.

azvei, syrj. ezy^ ^ailber", wot. fuve^, syrj. ozyi, özys ^blei, Bion" mit dem finn.

aoafei anaammengeatellt werden kann. [Vgl. jetst Yrjö WicHiuin!i, Tirittiija

1897, a. 28^85 u. JSFOn. a. 5—8J.

* In der arbeit ^Uspunm* vnh icb folgende nnxiohUgkeiten heiroriie-

beo. Daa wort grezd 'dorf, velehea der Terf. (a. 84,181) far ein «eigenea" ayij.

wort bUty seigt aich sohon anf den ersten blick ala ein nioht nrapr. ayijini-
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lichon ziiproii ridiii^ i>l. — Oh os kul(.nr\v<irtor {rcbo. dio doii por-

niischiMi. \\ olnjisclicii mid Nvcsitiniiist hi^u .vpiai-lion «romoiusain nch-ii.

hai v*'i 1 iiiflif untiMsiicht. und iMvsv vuisiclit vcrdifiit nnr grc-

lobt zii \v»'rden, demi eine sdlclic untcM-suchuiig kaan DOi* von oinrm

sprachlorscher juisfretTihrt w(»rdeii. Nidit «'Itciiso vnrsirhtig ist der

verf. bei Keiner hearteiluug der niordwiuv$€heu kaltur; im g:e^euteO:

nachdem er eine meiijire inordwiiiiHcher knltnnvörter angeftthrtf glanbt

er sich auf grund diesor wörter bcrechtigt zo behanpten, dass sie

„mt nnbedeutenden ansiiahmen vollkommeii verschieden sind von

denen, die man bei den ivestfinnen aiitrifft^ (..MopAsa'* s. 44). Avf

grnnd dosson konnnt er zii dom schlussjitz, dass dio n[iordwinisch-

tinniM-lu* grnij)})!' in dn- zeit, \v(i sie ikk Ii t'iiu> s|)ra< hliclie oinheit

bildettj auf (IfiscllM-n stiifo fici' nitxvickflunfj: stand, die nacb der

meinung de» verlasssei^» dii» tiuuiäch-UKrische ur\ olk einnahm, d. li. da&s

RchM sondera ai» ein neurnmisches lehnvort: itim. tpad* (tpO$d». tposdmn

u. H. w. vgl. Dal I 4o7). — Von wo die beliaaptanjt (a. 127) atemint, da»

das wort vitf *dQnnor qncrbalkcn* nnd mIMni ^bata aus quorbalken' bedeate,

ist tmbekaiuit; viO- in vitS-ko, tjrir, mnas Eweifelloa mit dem irorte vidi 'fiiaten*

siManuneui^teUt werd«ii, und damit £al1«n dio ausl^^gungeu des vmfymaen in «Ilep'

MU" 8. 127, 128. Vhw die bedeutung und die venrandtschaift dieaas vortes

werde ich an andorer stellp t?f*Irtrf"iilif^it Imbon mich ftuaziisprorlicii. - Dio

sprachliclH-n heti u< lituiiisen auf h. 1S<» hinsi. hiii, h l v \\ i^vtcr gor-mödt^itii. kfuko.

mylt-^nH beruhen aiif oinon» mis9vprstt»li('n (ies dt vux hcn vvortps 'of, nki iirkf',

ivflchfs nicht onn-n linkrn \ or dciu otV>ii" i an iii>n dor k^^solbofcstif^t «'inl' bf>-

doiitot, snntU'm 'hihoison". Rocou': l opMUTMjnic ^OiKcn.. coA. noMnuH b3iipti.->

— Das u-orl o.' /ro.'/ Vftlirlnii;:, toiliiii:;. doi< li>t 1'. „ I lc}i>uii;ii - s. \,\\\, kann huit-

lich nirht ^joni mit <lciu Hnn. nitfa IVMiuTstaiiir*' ziisiiiniin'uxi"<t<'llt wertioii, uIjit

woIil mit ilcni fiiin. vailii "ufchscl, triliuij;' i uum injth <^ *vaJcJi '. — Aus dor

arbeit »Rotxkh' ». 22 u. fl". beb© icli folfjeude lohlor horvor: syrj., wotj. pcU

bedentet niobt Meder, bekleidun^*, sondem ^pelx, Ideidung^ ein wort hdt»^

hoUo 'beuteV, extstipit nicbt, sondem das wotj. Mto, syrj. ho^ [tsohaw.

nnipTanipt] bedeutet 'garbe', syrj. vmtäny heisst niobt ^beten\ sondoirn ^reini-

gen, rein maohon* (inOglicb ist jodooh, dasa dieaes wort im suaanunenhaiut

steht mit dem wo^ak. ^any 'opfem*, wie WiBDEMAifM voranasetat); wotg. «iro

beiaat ursprtlngliftb *bluti|»\ daraus 'opfer'; dagegen bedentet das aijnr]. t)im

nor *blutig* niobt ^opfer . Der verf. schreibt oft die wOrter ungenau, a. b. /m

li<>a: jy, i{fdai Kea: tijdtu^ udQiSxa Ues: vdifö$a (bei WtEDBMAini infoille einea

di-iir.kfohli^ni NtUjiiza', syrj. yud Ucs: gort u. a. w.
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di('S4' jrrnppo fin jämMVolk \var, das von iU \\ liaiistici-on luir dcn

huiid kaiiuto. Vutei doii vom vcil. anfrtdTdirton nioidNviuischeii

wört<»mj die naeh soiner ausicht deii wcsttinnistlK'ii s])ia( lion «ranx

fremd sein solien, giebt es aber riele wicbtige kalturwörter, die

in der that in] den we8tftnni8chen sprachen angetroffeu werdeii.

Weiiii mau diese wörter zusammenstellt nnd noch einige andere,

die vom verf. nieht erwähnt werdeii, hinzufägt, so erhält man ein

ganz anderes bild von dem leben der mordwini8ch-flnni8cben gruppe

zn der zeit, wo der verkehr zwischeii den finnen und mordwi-

iion nocli niclit unterbroeheii \\ur, als da,s, welchef«i dem \eri. vor-

sclnvebt.

Unter den tiernanien sind den \vestlinniselien s{)raphen und

der moi du inisclieu folgende gemeinsam: tina. UsJtnui 'kuh'* — inordw.

lihne 'pferd'*; finn. «is», vasikka kalb'= mordw. vmn; finn. sika

'schwem' = iiiordw. iuvo, die lautlich ganz mit einander ttberein-

stimnien. Ich will nicht behanpten, dass das 8chwem ein haustier

war (Tgl jedoch inordw. urys Verschnittener eber*= flnn. oras

id.), bin aber Yollkommen iiberzengt, dass das homyieh es war *.

* Diem wOrter entsproohim voIlkomniAii einander l&ut Atr laot. Merk«

wtlrdtff ut die enohiedenheit der bedentnn^ dieser beiden wOrter, dooh trifit

maa eolche achiranlcungen in der bedeutung anoh aadenrlrts an. ^ Wenn
folgende auBaimnenBtelianffen richtig eind: syij. vätt wo^. vai ^pfiard*, tsmhemn.

viUo 'stnto' mor<lw. tif<M, tfde 'stiit^*', lapp. ahlo^ 'kloino i-onntierkuh' — fyrj.

votj. ui "honjtrst* ft>rlipr. olo, Oln id.; finn. uveOu ho hpwpison sio. dass das

pfcrd ziemlirh friili bckannt war. [Finn. uve(h) kommt tVoilicIi am-h in Hnlclipn

zn^inninipnsotziuiiron \vip iivhärkä 'stior'. unynissi "lininnipr vor, \\n dip ho-

iloiunn^ Tiiir mäniilich" zii -«oin schr int. Vnih i :\llrin bodputpt im finn..

\y\f daH wpps. ub th, Tinr lipn^rst .] Audi i i '^» ii s. hat dio. W(igiil., o8tj. uud ma-

gyor. spraclie jJTPnipinsaino bpr.pirhinuie ffl'" '{»tVid".

' |Ic}j tt ill hior boniprkpii, div>*s nuiu aniuiiron könnto, dassi os kolin» zwin-

gende uotwendi^kpit ist, bekanuttichaft mit deni huriivieh bei der Hnnisrli-

mordtnniscben ^uppe anannehmen. Das mord. tftlme, welobes dem finn. Mmtf
*knb* entspricht, bedeuict ja pford'; mord. voro, finn. ««m 'kalV hat ja a. b.

das renntierkalb beaeichnen kOnnen; die finnein-mordwinen bfttton ja vieUeiobt

«tuten melken kttnnen! Wenn man aber alle ibataaehen aaaaimnen enri^|[t, in

betraeht aieht, dass «omi «Ma in den beidra spradhen ebem das ^kalb

oiacr kuh* bedeutet, arogegm das niordw. koine entsprprbxing des finn. arortm
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Dar.iiit", (iass das nirlkfn des \'w\\s lukaiint wai\ Nvci.son foltronde

W(»rter hiii: tiiiii. Iiff^iui inclkcir. lapp. lokco saline' ~- mord\v.

loffsn 'inilcli'; dieses scllto \v(nt tritft man au(*h im |tscher. /«i-

tem, 'mulgere',!^ syrj. lii^fijn}! 'auspressen, melken', lyHas 'ge-

melktes, die roilch von einmaligem melken'. Aach die battenm-

bereitung war, wenD ancb aaf sehr primitive art, bekannt; dieses

wird freilicb nicht dnrch das finn. wort voi *bntter*= mordv. oj

id. bewieseii, weil dieses wort anch nreprOoglich einfach *fett* be-

zeichnen konnte; bewie8eii wird e» dnrcb die vollkommene uberein-

stiiiiimuiL;. snvvohl dcm lauto \vic der bedoutuiig nacli, des tiun.

injuhtnä "biittcrn' niit dnn m<)rd\v. ji/fhms'^.

Auch auf dem «jobiotc des ackcrbau.s lehltMi {romoinsamo

vviirter nicht pranz. Von koruaiton haben identische bezeichunng

nur 'wpizpn' cehnä = mordw. ? tschprem. viiffe 'triticnm spelta'

('dinkel'). Das wort stmrtts 'speise, nahningsstoff ans kom* and

inordw. iom, hiro 'getraide, korn*, tscberem. htmo 'fimmentam*,

sind zweifeUo8 yenvandt (ganz verschieden davon ist das mord.

mm liirse' = litt sömj. Identisch ist anch das flnnisehe oUci

'strob' nnd das mordw. 0/70, finn. pohtaa 'scbwingen, worfehi'=
mordw. pondhiffan. 1\nn. jnnhan 'mehl mahloii' .- mordw. ,/V«i^"'i.

tsiheicni. juiKjoietn id. Dass irfjend oine art von brot bokaiiiit

\var zeis^en dio vvörter: tinn. %/•>/> 'brot' niid iiiurd\v. ksi\ die

einaiider ganz eutsprechen ' (die mordw. \\ örtrr pocf 'mehl' und

impaks, capahs 'teig' haben im finnischeu ihre lantlichen ent-

sprecbungen, aber diese entsprechongen baben eine so allgemeine

bedentnng, dass sie hier nicht mitgez&hlt werden können: finn.

fUr romiti' 1" bosit/t, uin! dass die finnon-iuDi d \viii<'ii sthon souoit <;<*kommon

vraron, das.s aio buttor zuboroiten knnntru, so bin i<'h avuh houto der

an.siclit. dass Hie hontvioh j^ekauut luid aus^rouutzt haben. — Die buttersubo^

reitun^ aua der weiug fistkhaltigen statenmiloli kommt memes wiasai8 nicht

bei d«n reiterrölkeni vor.]

' [Au8 erseheo ans dem nus. t«xt weggelUlen.]

* Diese lusanimeiMteUiiiig ist von Paasohsh gemaeht wordeii [TgL. jetit

EieleU. lisift n, 28J.

* Hher die vexttnderang des r in I vgl. Paasombm, Mordwinisehe Imnt-

lehre, s. 44.
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XVII,* L N. Siiurnow'8 Uutersuchunj^en Ub«r die Osttiuneu. 15

putu 'abfall. srhutt, «jiios', hopun 'sauer'). Ich fupfo noch hinzii,

dass identische wörter, xvelclie das ti-ocknen, dreschen und rei-

Digen des korns bedeuten, in* so weit Ton einander liegenden

sprachen, wi6 die we8tfiiiiki8chen and die permischen, ange^

troffen werdeii: liiin. riihi 'riege' = syij. rymyS, tynyi *darr-

hanR, riege',' lliin. vartta Mre8Chfleger= syrj. varfan; flnn. jh>A-

taa '8chwingen, worfeln\ vgl. syrj. pozf wot pui ^mh\ syrj.

poifä *spren'. Im ztisamraenhang damit neime ich noch folgende

finnisch-permischc zusainiiuiLstillungen: finn. ji/rä 'korn, getroide'

= wot. jif, ju '{jcf i-eide', finn. roHo 'ci-lisensnppo' — syrj, rok

Vnitzf'. ilzulc id. — Es sdirint niir au.s doni ob(.'ni?esa<J!;-

ten kiar hervorzugehen, dass iu der zeit des ziisammenlebeus der

finmsch-mordwinischen gruppe irgend eine art primitiven, halbno-

madenhaften ackerbans» aller wahr8cheinlichkeit nach das „8chwen-

den**, betrieben vnrde. Wenn die letzgenannten flnrnsch-permischen

zosammaistelliingen richtig sind, miissen vir darans schliessen, dass

die anftnge des ackerbans den finnisch-ugrischen stämmen viel frOheir

bekannt waren) als man bisher angenommen hat.

Von den zur industrie gehörenden vvörtern solien foljreiide ange-

fiihrt \vordon: fmn. kudun *\ve])f'n', lapp. t/offdd, mordw. Jcoilan.

tscherem. kuon, syrj. kyny, wotj. knitij, kujj/ni/: finn. kehrä, karel.

keziä 'spindel', mordw. kisiir, kstir, ei-saniordw. sfserc, syrj. tsörHf

thrs, wot. tScrs: finn. vHpsiä, vyyhtiä '\\ ickeln'— mordvv. ärkms

id.; finn. kerä 'knäul'= mordw. hire id.; finn. lohni 'aofzog, zet-

tel*, ?mordw. mma. Gemdnsame namen fUr waffeii and werk-

zenge (ansser den finnisch-ngrischen wörteni fftr *pfeil' and *bogen')

sind folgende: finn. vasara *haninier*i mordw. ugere, usyr (tlber die

* Hior ist iiatiirlifli iiicht <lor ort dio laiitliclion iiborpiiisfimiTHinir''!! /'i

niotivioron, «la fs oft oine ^janze kettf vnn lipneison l<inl<'rii \viuil(>. !< h i r-

laubo niir eiii fui allo mal, wa» dio motivieniny der lautlii luu boziehuii^fon l>o-

tritlt, auf meiueu aufsaU: „t]rber einou gutturalen nasal im urfiuui^icheu (Fent-

skriit til Villi. Thonuen 1894), und «af «inc grimavn «rbeit (in finnuoher

spvAcbe), «GenMimfiiiidMhe lautgeechicbte", woYon ein teil sciion endumieii ist

und dw andere teil hoffentlioh in kOne erscheineu irird, hinsoveisea. Uber

das Tetlilltnis der wOrter riiki and rymy» s. 'Wighiiaiih» Snomen mnaeo, 1885,

a. 91.
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16 K N. Sbtäla.

herstammniig des wortes ygl. weiter nnten); flna. veUsi 'kesser*,

iiiks 'schabmesser^ finn. hvtunar, huhmar 'mdner*, mordw. iovar,

tovni, tschcrem. ht^tr id.; finn. peiVd 'möreerkenle', mordw. /^effcVi;

oni 'bohrer, brenncist^n' = mord\v. uru pliiom' [magry. nr, (hr

'siil)ula\] finn. vnkkn 'niudes geflecht, riinder kasteu* u. s. \v. =
inord\v. vnlan '^eiä.ss, sfhale, kelch* (finn. äimä 'grosse nadel'

= tscherem. ime 'aciis, spina\ syrj. Jnn 'nadel'). Hier könnte man

Qoch ein wort anfUhren, welches sich auf die verkehramittol bezieht:

mordw. o^ikif (plural), ovks 'gebiss am xaom*, welche6 identisch

mit dem lapp. vuotias 'capistnim^ imd deswegen flir ein sehr al>

tes wort anznsehen ist — Von den wörteni, die dch aof haosban

beziehen, will ich bier (ansser dem flunisch-ngriBchen kota) das fin-

nische kffttnjfs ,.s(»hwelle", niordw. ke^ks „thflr** nennen. Im zn-

samnionhaiig' liit riiiit \vill icli daraut' hinvveiseu, dass in d<'n \ve.st-

finnisihi 11 und pei iiii.scben .«^inarhen sicb ein lautlich vullkom-

nien ent.spreihendes wort zur l)tVA'iclmung eines solchen beg^nfl'es

wie 'bettvorhang' tindet: finn. midin. .^yrj. von, mn, ön, woy. yn;

es w&re noch zu erwähnen: I^Nveps. k'erandez 'zuber' = syij.

Icarandys 'zaber, kfibel',] estn. taba 'schloss, hängeschloBS*= syij.

tonutnj wo1j. tutigon *8chlos8» h&ngescbloss' [wog. trnnan ist ein

lehnwort aus dem syrj.]. — Von den wOrteni, die zieraten beateich-

nen, giebt es offenbar ein gemeinsames, nftmlich: finn. miOei *fi*

bnla', mordw. hdgamo (thdgamo) 'halschmnck der weiber*, tscbe-

rem. Solkmna, Sfflkama 'brosche', vgl. Syrkama, 'ein frauen-brust-

scliimuk aii> luuiut ii, die auf leder aufgenäht sind' (es ist möpr-

licb, da.ss das ostj. \vort sf<(, fnl 'knopf ibm veiwaudt i.st,

vtrl. AxDERsox. Wandl. der ani. deiitalen spirans, s\ 130). T)ie-

ses wort trilit man aucli in der tschuwassischen sprache an (siil-

getne ^bmstschmuck der tschuivassinnen und tscheremissinnen'^ vgl.

ZoLOTNrrzKu „Kopi!eBofl «lyBameRo-pyecBitt cjonapb), und der verf.

b&lt dies wort fdr Ton dorther entiebnt („%peii.** 8. 87—96).

Man muss jedoch annehmen, dass die entlebnnng dieses worte8 in

gerade nmgekebrter richtnng vor sicb gegangen ist, 80Wobl anf

gTund der speziell mit dem tscberemissiscben tkbereinstimmenden

foiiu des wortes \vi(' auch auf fri und seiner vcrbreituug.

Wniiu il:is uisj>iUni;litlio wort ts< liuwassis( h€'r hi^rkmift wRro. mUsste

im inordwiniach<>ii im nulaut ^, iind niclit * Ktohen. Die anlautenden < uud i
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Aus der aozahl uörter, die sich auf belurdeniiipfsmittcl und

handel beziehen, wiU icb anflUiren: finn. soma 'boot\ mordw.

ittma^ 'trog'; finn. vene ^boot*, mordw. venei, venS; flnn. mela

'rader*! mordw. milä; ftniL myänj myyn 'Terkanfen*, mordw. nUjan;

finn. makaan 'bezaUen, kosten', iDordw. makaan *geben'; fiim. hinta

^preis*, mordw. ^ndo.

Von alien an^eftthrten wörteni stellt der yerf. nnr folgende

mit den westtinnischen fonnen zusammen : yscpr, mma, senm, Mte.Mc^

MOKCOMC, eamHb. Aher di»' nichrzahl der von ihin ci xvHlinten wf)rter:

AHiiuHC, nujoo, nuffm^Mr. nopo, o.»o, Ktac, uinvp(hM(\ .liuMn. umnc,

Hoeap^ uemhKCAh, omtunib^ uamKC, noHtJ), haben, nach der ansicht des

verfassers „nichts gemeinisames iiiit denen, die wir bei den westtmQeu

kennen"; von einigen wörtern wie: nopap^ fiemM84&. ontum^ sagt

er, ohne irgend welclie grOnde anzniEbhren, dass sie «jftngsten nr-

sprangs** wftren (»Mopm", 8. 43, 44, 45, 46) *.

IHkm (lio primitiven familienvt rhilltnisse der finnischen völker

hält es dei- verf. fnr inönrlifh, aul" «ri und der sprache sehr wichtioe

.schliisse zii /iclu n. .Si-iue beweisfubrung und sein rä.sonniereu dar-

ttber siud imgeföhr folgende.

Die finnisehen sprachen bositzen keine verjjcbiedenen wörter

fUr die bezeidmang der begriffe: 'ebemann' und 'mann', 'sohn' und

*knabe*, 'tochter*nnd ^m&dchen*; ebenso geschieht es, dass *geliebte' nnd

*sehwiegertochter* mit einem nnd demselben wort bezeicbnet werden

sintl im tschoroini^si-^clM n moistens in s vorv niulelt \vor»U*n. mul «Hr tsrhuw. wort-

forin wird foifilich ihnlnrch orklärt, dass os nus dfin ts. Ih iimh. fnilchnt ist.

• fMlNK^c^! K. XVIII, s. 122, iir. 12:? niirl P \ \-o.nkn, Dio tUrk 1p1ihw.

im mordvv., .iSKOu. XV,? s. 50, nr. 1 10. liulti ii lunidxx'. wort fUr oin ttirkisdics

lehnwort, vgl. osni aumak "gefäss, ;;cschirr, beckeu (lUr wa*t.sei/. Die.se /,U!>aiu-

menstellung Lst jodocli nicht ganz sicher.]

* Dm Tom verf. (»Mopjua", s. 25) angefiihrte fii3n.-inordw. wort lato ist

kein gemeinMunes, sond«ni dna fiiuusebe Jato ist eine noTdlsobe entlehnun^;

ftuch välä im Bttd-efltn. und niordw. kann man nicht xnf(Rmm«mtollnn (nntn. v&Ul

aun ifiUJä qOffniMr rfttim").

Digitized by Google



18 K. N. Sktäla. XVn,«

(in der tscheremissisrhon sprache). In der wotjakisc!u'ii sprache,

welche vnin vei t', in difser tVaj;»' fiir besondeis lehrreii h an<resehen

\vird, l)ed<'iitt*l das \voit aj niclit nur 'vatcr'. sondern, auch iiber-

liaupt 'maim, mäimchen' ; — 'muttei' und 'weibchen'. Ausser-

dem findet man in der xvutjakiäcben sprache keine wOrter, welche

die blateverwandtschaft zwi8cheii 2wei personen, die yon denselben

eltern abstammen (brnder, scbwe8ter) bezeichneii; die sprache hat

nnr ansdr&cke f&r die grnppierang der glieder der familie oder

genossenschafb nach dem alter, und nicht gemfiss der stafe der

blntsvemrandtschaft m der gegebenen person (z. b. ayaj bedeatet

'ältorer bruder, vater, onkel, ffrossvater'. /m/m un^efähr da.<selbc;

es bodenton di«'so uitrtor iiborhanpt also rlnm mann, der älter ist,

wie icb: i i/h juiii^crci- bruder. ncttV" bczcichnct «'inen maun, der

junger ist, \vic ich u. s. \v.). Ln-^etälir da.Hsell)e hudet mau auch

in der tscherem. und niordw. sprache („BoTflKH^ s 25, 128 ff.,

Jiepum" 8. 137, 13B, „4epeiiBeti'* s. 121, 12S ff., »Mopm** s.

149, 143).

Auf gmnd alles dieses zieht der verf. den scbloss, dass

diese nomenklatnr tms einftthrt „in die periode der geschichte der

familie, wo das leben noch keine familienbande in nnserm sinne

ausgebildet hatte, wo fiir die frau jeder mann ein elu niann \var,

und fur den mann jede fran eine eheti aii. u ö jede i<cli\vie<i:ertoehter

eine freundin, di<' frclicbte der briider des mannes war, und jedes

mädcbeu die tochter jedes ervvachsenen in der entsprechenden

gruppe". „Ein solcher gesellsebaltlicher bau", fährt der verfasser

fort, „bildet den ansgangspnnkt der entwickeiang der familie bei

alien bekannten vOlkem. Das ist hetärismns oder kommnnalehe.**

Die weitere entwickelung der ostfinnischen familie ist^ nach der

meinnng des verfkssers, nnach dem allgemeinen typnsTorsichgegaQ'

gen, wie er yon der gegenwftrtigen anthropologie nnd der ver-

gleichenden rechts£resehichte anfgestellt ist: sie hat sich aus der

konimunalelie iiber das le virat (d. h. das zusammenleben mebrerer

briider niit einer tVaii). und ..cnoxaiccTDo" (d. b. wenn der vater

an den ehebehen recliten der s'>hno teilnabm) zu der polygamie

und mouogainie entuickelt („4epeMiichi'*, s. 125, 126, 12Ö, u. a.;

nMopABa*", s. 143; „BoTflUf% s. 130, 131; „aepMaBD^ 8. 137). Der
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verf. benierkt, dass der heutige lamilienbau der ostfinnischen völ-

ker sich durch nichts von dom russischen unterseheidet, „während

die TenraudtschaitstemiiDologie im radikalen widereprache zu dem-

selben steht, nnd dieser wid6r8piiich ist fftr den historiker höchst

interesBant**. (^Bomra", s. 130). Vor wie langer teot der hetftris-

miis eiistiert hat nnd wie lani^e die andern perioden gedanert^ hat

der verf. nicht n&her angegeben (ansser, »dass das levirat eine

erscheinung von knrzer dauer in der geschichto der tschereniissi-

scheii familie war", ,,MepeMiicu", s. 125. und dass die ontAvickelnng

„eine lange reihe von jahrlunidcrten'' in an.spruch genoniiiu n li;it.

„BoTflKH", s. 130). Ein chrouologischcs moment wird jedoch an (uuer

flteUevoQ ihm hervorgehoben : ersagt („HepeMHCH'' s. 123) iiher das s. g.

„CHoxa«KeTBo^, dass, „venn dem familienhaupt sämtliche franen seiner

famitie znr dispodtioB standen, die kinder seiner frsn nnd diejenigen

seiner adhne natörfich die gleiche stellnng ihm gegenftber einnehmen

mnssten'*; einen hinwei8 „anf diese rolle des vaters oder Utesten

der primitiTen tseheremissisehen familie'*, sieht der verf. „in dem nm-

stande, dass die tsrheremissen nnr wörter fftr die bezeiclinnng des

vaters oder sohnes, altri- nicht des onkels liaben". Daraus schlie.sst er,

dass ,.der nnterschied zwischen seinen kindern und den

kinderu seiner söhne dem haupt der tsehereniissischen

familie erst nach dem zasammeustoss mit den rassen

klar wnrde, nnd nm diese nene stnfe der beziebnngen

zn bezeichnen, wnrde den rnssen das wort BHysi in

der form unuka entlehnt Die kinder ihrerseits f&hlten nnr

nnklar den nnterschied ihrer beziebnngen znm vater nnd gross-

vater nnd gebranchten fftr beide den namen aeOf mit dem nnter^

scbiede, das zor bezeichnung des grossraters zn diesem namen das

wort knyii hinzugelVigt wurde, da^ in den finnischon vervvandt-

schaftsnamen zugleich eiue grosse achtung und nahe verwaudUchaft

bezeichnef ^

Sind uun solehe schlusse aiif uruud sprachlicher thatsacheii

berechtigt? Ich wili versnchen diese frage mit beispielen aus den

neneren sprachen zn beantworten.

* Du tflcheremisaische kugu^ kugo bedeutet, laut wörterbttcheni, ^groM,

hooh, alt^ wichtig\
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lii dor fraiizosisclieii sprache liezeichnet frmme 'frau' und Vhe-

iViUi". A1m i- iiirmaiul hotraL-htct dit-seii sprarhlichcii unistaiid. der

mit diMii olx'11 ('r\\ äliiiliii vollkoninifMi iUM'r('iii>liiiniit. als einen restdes

vorhistorischeu heUirisums, ura sd sveiiiytM* als die lateinische sprac-he

einon unterschied zwischeu ujcor nnd fr tn ma keunt. Die deutschen

föhlen in der omgangsspracbe ancb kein bedttrinis die begritfe: inann'

und *ebemann* durcb Terschiedene wiirter zu scbeiden. SoUte jemand

darin wirklich die llberbleibsel des primitiveD betftrismns seben?

Ebenso wie das wo<j. mumyy besseichnet auch das deutsche wort

mvtfer mancbmal Veibchen' («. b. mvttersehafy tnutterUmm); es

Wil d abcr docli \vohl niemaiid behaupteii \vollen, dass dies ein ftber-

bleibsoi der zeit sei, \vo das wort inir '\v«MlM heu" bi-deiitetr ' Im si h\ve-

discheu uennen oft jiinijoi»' pei soiicn iliic äitoren bekannteiiOiiki I f/^fr-

hrofz:- "biuder des vateis ); \vem wiirde es einfallen dieses als bevveis

ftir die verweeh»ehinK verwaadtscbaltlicl)«'t- b(>ziehuugeQ zuhalteo,

die ans der falschen aaffassnnj? der verschiedeuen stufen der ver-

waQdt8chaft eutstanden wären? Im 8chwedi8chen giebt es kein

besonderes wort för *enker, ansser «o*»on, dotterson 'sohn des soh-

nes\ 'sohn der tochter* u. s. w., ebenso sagt man im finnischen

pojanpoika 'sohn des sohnes', pojantntär ^tocbter des sohnes*

n. 8. w. Die kareiier dage^en haben in nenester zeit das wort

httiuHo aus deiii lussisclien zur bezeichuuns des begriffs 'enkel'

entlehiif. \\'eun mau schliissf nadi der voni verf, bd der tsehere-

missischeii spraehe anffewandteii metliode zieheu \\ oUte, uiusste mau

folgeudermasi>en räsonnieren: die karelier baben erst uach dcm zu-

sammenstoss mit den mssen ^elernt einen unterschied zwischen

eignen kindem und den kindem ihrer sdhne za machen; da aber

die finnen noch kein besonderes (d. h. einfaches) wort för diesen

begriff baben, so können sie folglich noch hente die begrifliB selbst

* B«iläufig will «nrähnen, dam d«s syij. qf 'vater, greu' w«liiiMih«iB>

lich mit dem Jbm. äyä 'groftavater, greis\ tmprOnglioh ^gross^ identisch ist.

In dioscin hätten wir in der «yij, spra* lm f ilsende entwiokeliiiig «los hf>-

vrr\i\'< aufzuKtpllon: '^o?« - vater — mftunohen': «larnns ernehi man, daaa die

bcdeutung 'männchen^ dom begrifl* *vater* nicht unbediugt voraingehea muss.
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nicht tmterscheiden! ^ Genau so, wie die tscheremissen, ueuncu

aneh die deutscben deu Tater dos vatei-s odcr deit vator der

mntter grossvater; sollte es virklich bewei8en, dass die kinder

^imklar den nnterachied zmehen yater uid groMvater empfln-

den^? SchHeBsUcli — vfJkre es nicht ganz im geiste des verf., wenii

man die behanptong aofiBtelleii wollte, dass die anwendiiDg, die die

rnssen von dem worte „Mampw«a'^ machen, anf einen primitiyen

het&rismns hmwei8t, der 80weit ging. dass man die eigne mutter

on den iibrigen frauen nieht unterscheiden konnte'.

Ein nnistand, der sogar voni staiidpunkt des vertass«'is sciiic

beweise recht al)schwärhen niiisste, ist der. dass ein teil der v^r-

wandtfichaftswörter, welche der veri", als beweismaterial gebraucht,

lelinwOrter sind. So stammt z. b. mordw. sagor, tscherem. suiatf

woij. meer (welche8 nach dem verf. 'die jttngere 8chweBter,

nichto' bedeatet) ans den Indo-eorop&ischen (arischen oder baltischen)

sprachen; diese entlehnnngen sind ireilich sehr alt Dagegen

smd die iolgenden wOrter siemlich jonge lehnwOrter ans dem

torko-tatarischen: wotj. agaj 'Uterer brnder, vater, onkel, gross-

vat«r\ npnj 'tante, ältere sch\vester\ ebenso das wotj. wort kart^

\velches dem verf. nach 'maun, greliebter, bräutifrani. eht iiuuiii" be-

deutet und das er j>|>eciell unter den wörtern er\väluit. die ..sjiiiit u

des priraitiven hetärismus aufvveisen '. Wenn mau dem veri", recht

geben wärde, dass das worf und der begrifif gleichzeitig entleliut

worden seien, so wiirden solciie entlehuten wörter gar nicbts Uber den

' Woil diT verf. HoU)st Hagt, datis die sprache in manchen fällen konser-

vativei", ai» die loVionsverhiiltuissc, ist, wärp er ja niclit piimml nach soiiion oiir-

non prund.Hätzcii f^ozttninp^cn ein«Mi so !.'o\vai;t<>n sdilnss zn ^iclu-!!, ilri"-- il.is tVh-

len ciiips bpsondoron wortp?t fUr <lio bezoiclmung dos onki lH in «li i '-.i luT- iuis-

si>i<'hpn sjiifti ho doii b» \vt>is dafiVr lipforo, dass vor dfr «'ntloliming di»>-.i'H \\ <n tcs

aiKs der russischeu »prathe dio t-schoreiuissen keiuen uiilerschied zwiticheu den

begrilien 'sohn' and ^enker machten.

* Oberluiapt könutm die bew«iM des varfiaeHori, — weiui man denielben die

bedeatang sumenen wolUe, die eie aeeh eeiner aneiolit beeitsen — ebeneo gut

dm benreiB dalllr lieten, deea in der tineit die mntter von den flbrigen ihmen nicht

untereohieden werdeu konnte, ele deftlr, deae men Bwieohen dem vater and

den andem minnem keinon untersehied sn maohen wusBte.
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urspninjrlirheii hetärismus bei don finnisch-u^risrhon stäinnicii be-

\veisf'ii. Man ktiiiiiT*' .sie als bt'\veisinaterial fiir (b'ii lu tiirismus der tin-

nisch-iiprisi lieu stanime nnr iinter z\v<'i voiaus.sctzungeii ^ebrauchen:

entwedei' musbte m iii umiohuieu, da&s der hetärismus bei dieseu 8täm-

men noch znr zeit der entlehniinp: des vvortes oxistierte, wobei sie

dann das entlelinte wort f&r die bezeichnimg der eignen famitien-

yerbftltnisse snbstituierteD, oder muss man voranssetKeii, dass die

Tölker, von denen das wort enttehnt nrorde, selbst in diesem stadinm

der familienyerh&ltiusse lebten. Ich glaabe aber kannii dass der

yerf. mit vollem emst behanpten wolIt6, dass der hetftrismus zur

zeit der eiitlebnnn^? der wörter aus den turko-tatarischeu sprachen

bei den ostlinnisrheii stämmen existierte.

Die letzgeiiannifii lebmvörter betrrtb/iul, \vill ich noch bemtM'-

ken, dnss nacli deii ruir zugäutrlicbeu quellen (\vurterbuchera von

BuDENz iind TRmTZKij) das tscheicm \vort äuzar nur *jtkllgere

8chwester' bedeutet; dem verf. nacb bedeatet dies wort aber anch

noch 'nichte, tochtemichte, base, die jttnger als die betreffende

person ist» nichte der base*. Da der verf. ein kenner der tscbere-

missischen spracbe sein soll, setze ich rorans, daas er aus eignen

aufzeicbnnngen geschöpft, mid will ihre anthentizität nicbt anzwei-

feln » ; es wäre aber jedenfalls wiinsehen8wert, dass der verf. auge-

ben wiirde, aus \velclieu quellen er geschoijit. Mehr z\veitel er-

regt das wotj. \yovt sn.rcr, das der verf. mit 'jlingere schwester,

uichte' iiber.^etzt. Die uörterbiicher von Wiedemann nnd Mtjn-

K.vrsi, das lumd.schriftliehe wörterbach von l8LBNT.rEw, so wie die

handschriftlichen aufzeichnnngen von XVicmcAinr (der letztere hat

sich speziell mit der sammlnng des lexikalischen materials aos den

verschiedenen wotJakiscben dialekten besch&ftigt) keimen nnr die

erste bedentnng des worts. Wenn die bedentong ^nichte' nicht

eine reine ongenanigkeit ist^ sondem der verf. selbst sie vielleicht

darch aosfragea heransbekommen hat, so ist dieselbe jedenfalls

* In der er8»-mordw. (and nloht in der moksdukmordtr., irio der Ver-

Umot sagt) spraehe bedeutet uuor naoh WiB0E3iAitN ,jttngere eohireeter baae,

brudorsfiran, frauensehwe8ter, nicbte*. Nedi PAASomciM nutteUungen bedeatet

diei»es mrort in den von Uun antersoehten dialekten nor *j11ngere aobirevter*.
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sehr zweifplhaft. Hinsiclitlich des wotj, worte8 m./"/ "ältoror hrii-

der, vater, onkel, ^rossvater', rnuss bomerkt werden, dass iiach dor

bedeatuoi; 'vater' bei Wibdeiiann ein fragezeichen steht K Laut

MuNKicsi and Wiohiiann b^deatet dies wort 'fllterer brader' and

wird als anredewort an ältere and geachtete personen angewandt

Das tatarische onginal dieses wortes (aga, agaj) wd in Ahnlichen

fftUen gebraneht (siebe z. b. wörterbficher von BXlint nnd Osraou-

MOw). Das wo^aki8che npnj bezeichnet 'dfe &ltere Rchwester* and

'tante'. und ausserdeni orcbraucht man cs, wie aucli das tschiuvas-

sische (ijq^ff- "/'/xij''. h('\ (\i'y ;iiin*(i(' tMiifr miverhciratetcn Iran. dio

älter ist als (hi sprfclifiidc (so iienueii z. h. die burschen ihrc yc-

liebteii uud ireundiiitten, die iiberhaupt älter sind als sio) lm ver-

kehr mit einer älteren. verheii ateten firan wird das wort krnok an-

gewandt, das eigentlich 'die fraa des älteren brnders' bezeichnet.

Die art nnd weise der anwendnng der letztgenanten wörter

ag<Ot opoii Icenak ftlhrt ans zor richtigen benrteilung der ganzen

eneheinoDg in den ostfinnischen spracheOf welche dem verf. als

bewei8 zn gonsten der vorbistorischen konnnanalehe gedient

Es ist klar, dass wir es mit einer nomenklatur von anrede-

wörtern zu thuu haben. die zu kon ventionelleii höflichkeits-

1'ornieln geworden. Dieses sysfem der ann'de\vörter srheint in der

foriii, in wclcher es in den osttinnischen spraehen vorkommt iiicht

einmal orspriinglich, sondem ailer wahrscheinlichkeit naeh dank

dem tnrko-tatarischen einflnsse enstanden zn sein. Ich schliessc es

nicht 80 sehr daraos, dass einzelne w5rter dieser nomenklatnr, wie

z. B. agt^i ape^f entlehnt sind, ala vielmehr darans, dass dies an-

redesystem in den ostfinnischen sprachen, welche einem grOsseren

einflnsse Ton tnrko-tatanscher seite anterworfen waren, am reich-

Sten entwickelt ist (in der wo1J., tscherem. and mordw. sprache^

* Das Wort i^mAo, welches naoh der ttbersetzung des verfassers Vater,

onkeHf Utenr binxd«r* baMäohnet, bedentol bmIi MoMiicsi taa ,,Utox«r brader",

naoh WiBDniAim nooh ^llterer Tetter, aterbruder, ohsim*. Dm bedentung

*TKt«r* habe ioh in keiner d«r nur ragingliohen queUsn g«itond«n, nnd mnss

•M de«w«g«ii uuireifdn.

* ZoummKUf KopaeaoA lyffancKO-pyocsil cjOMp», s. 188.
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währeiid ps, so woit mir bekaniit. in der syrj. spraohe nirht ans"»^-

troÖen wird; eine gleiche ei-scheinunpr finden \vir zum teil in der

magyar. si)rarho. wo sie aiich durch turko-tatarischen einflnss er-

klärt werden kanu). Noch ein bewei8 la gnnsten der tarko-tatar

rischen herknnft des ganzen sj^tems ist, dasB die anredeformen der

]nordw. sprache, in voUer ftbereinstimnmng mit den formen der tör-

kischen spracheii, mit hilfe der tttrkiscben', so za sagen vokatiyeii

eudang j gebOdet werdeii nnd das sogar in den fUlen, wo das wort

selbst nicht tnrko-tatarischen urspmnprs ist, z. B. amj, avnkaj 'mnt»

tt r. iinittcn heir, af tij 'alter, onkel v;it(M licher- oder mutterlicher-

seits', ofsfij 'onkel. Hlter als der vater' («MopAna" s. 141), al/ij

'ält^rer bruder', (ikaj > Irau, die älter ist als die betreltcude per-

son', scdkaj tante'

WenD also dieses system von anredew9rt«m seine entstehnng

fremdem einflusse verdankt, so kann es natttrlich anoh keine beweis-

kraft fUr die geschichte des primitiven lebens der finnisch-ogrischen

stinune besitaen. Aber ich kann selbst das nicht zogeben, dass

die anredenomenklatnr andi in den sprachen, wo sie anf naliona>

lem boden entstanden, von primitiyem hetänsmns oder promiskni-

tätszustande zeu^e, d. h. dass sie zu eiuer zeit ent^tanden w&re,

als die leut<' noch nicht im siande \varen ihren eignen vater von

den andem ervvadisenen iiiännern zu uiilei-selieiden u. s. w. Das

gefulii der verwandtschalLsbeziehUDgen ist z b. bei den tiirkischen

stäminen sehr entwickelt, wo von ihre be^onders verwickelte,

viele stufen der venrandtscbaft nnterscheidende terminologie zeng-

nis ablegt Wenn diese Y5]ker wirklich nrsprOnglich nicht im

stande gewesen wären die verschiedenen renvandtschaftsstnfen m
nnterscheiden, weswegen sie aUe peisonen desselben gesehlechts

* Das wort dtefff tscheiram. oka, wotj. aky kuui maaMnroU Air«m flmiisoh-

ugrucheB wort (finn. aidm 'alte tnax^, alsmoh, wMTi«UeiohtriohtSgeriat, ftrain

tOrkuehee lelmwort halten (bei Zolotnitzku in dem «KopiMMi «yaaaoRP-pTCCKit

CJompb, a. 188 findet mau neben dem tacbuw. «ggm aaeh akka in der bedan-

tong ^ftltere eohvrentor*). [Yg:!. eaaskr. aidcä *nater\ lat daa indoeor. wort daa

orifl^inal 8owohl der finnischen (flniuaoh-ugriachen?) ala der tflxldaehea(?) wlfertcr?|

* PAASONBM, Mordw. lautlohre, s. 102; BAlimt, Kaaini tatdrn7elTtaa,a.28.
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und desselben relativen alters mit einpm niid doniselbeii naiiii ii lic-

nauutcu, durch eine spätere entwickelung aber diese stufen mit

minatiöser ^enaoigkeit zu untersdieiden gelernt hätteii, \varnm soU-

ten 8ie dann immer noch hente die verwaDdten ond nichtvenvaad-

teii gegen ihr besseres vissen venrechseln? Dieses wllre wohl

kaiUD zo erklftren, weiin es aich wirk]ich so verhielte. Wir finden

eine viel natOrlichere erklänmg, weiiii wir diese anredeivörter als

hOflidikeitsformelii ansehen, die erst als' ausdiilcke f&r achtung

tind frenndschaft anp:ewandt wur(len, schliesslich aber einen voU-

kommen konventioiielieu cliaraktrr annabiiien: sio sind al.so vu l

eh(M :ils produkti' der verfeiueruiis: dor sitten, denu als spui-eu ei-

uer uralteu kuiimmnalphe zu betrachten.

Man muss freilicb bemerken, dass die ausdriicke tiir die ver-

wandtschai'tsbeziehungen, wenn sie nieht der kiodersprache entlehnt

sind, nicht selten, wie es seheint» aas wöTteni entstanden sind, die

eine bedentong 'magnos, grandis* oder dergleichen gehabt liaben, nnd

alflo ursprQnglich aosdrttcke der aehtong einem ftlterengegenttberge-

weBen sind K Es wlre Ja denkbar, dass diese ansdrlieke der aehtong

in einigen sprachmi als anredeirOrter 80wolil Terwaadten als nieht-

versvandten {i^egeniiber ange\\ audt \\ imk ii iiiid diese sitte sich ausural-

ten zeiteu her erhalten habo. Selbst Itei dioscr voraussetzun^ hätte

die sache ja nichts mit dem iietHi isiuus ut iiiciii \\'as nuu aber die

nomenklatur \venigstens der tiirkisclien sprachen betriflt, so brauchen

wir keinen so oraLteu ursprnng iikr sie za suchen, sondern ihre ent-

wickelong liat anxweifelhaft in den nidsten fUlen die nchtong ein-

gescUagen, dass ausdriicke för TerwandtscfaaftBbeziehiingen ~
MrelGhen nrspttnglichen sinn sie anch gehabt, — za hOfichkdtsaaB-

drtkeken geworden.

Ebenso wenig wie diese höflicfakeitsformeln hat anch der nm-

stand, dass in der mehrzahl der finnischen sprachen besondere aus-

driicke lur mami' und ehemann', 'frau' uud elielrau', mädclien' und

* TgL s. b. flniL i$ä *vater* nnd mo 'grom^; eno ^tmkai mtttteriioiieir*

whs' nnd mUr- 'vier; äifä ^greiit gromvster^ und ^gvoas* = vy^ *vater,

gr«i»\ em^ «no *uiitter^ (oder riohtiger ämnM ^greuin, grossmntter vatoiv

UdMXM&t»*) nnd lapp. a6mo» *grandis\
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'toclitiT* Irlilt ii. rt\\a.s iiiii ilcrn hotärismns zu thun. \Vcil die sprarho

(ruit hilfo possossiver suttixe und fornu ii vi»n persönlichen fiiiuoi-

tern) diese unteiscliiedo vollkommen {ft iuigend deutUch bezeichneu

konnto. so wurde kein bediirfnis zur biidimg neuer besonderer \vör-

ter iUr diesen zweck empAmden; so wie ja aoch heute die dentsche

sprache mit dem aasdrncke vnann, die franzOsiscfae mit femme und

die finnische mit poika (^sohn, knabe*) znrechtkommt

Ich bin ftberzengt, dass der veri. nicbt aof gtmA der sprach-

lichen tbatsachen znr annahme der existenz des Torhistorisehen

hfttärismns prekommou. sondern unijfokohrt : er nahm von vomherein

aii, da.s> die komnmnaleho ,.dpn aiisjjanpfspuukt der entvvickehinjr

dor faiiiilio hei alleu bt-kaimteii vidkcrir' l)ilde, und iu dner sokheu

liflciulitunfi: betrarhtcto or die sprnclilichen erscheinunpcii. Boi an-

nahme der kommunalehe stiitzte i:ich der verf. natiirlich aof her*

Yorragende antoritäten der soziologfie; aach in seiner anwcndnng

der verwandt8chaft8nomenklatar hat er vorgftnger gehabt» die ihre

schlnsse genan .nach derselben methode anfbanten^ Diese ganze

theorie des ehelosen nrznstandes oder der kommunalehe, die an-

fangs nnr eine hypothese \var, aber nnter der feder verschiedener

verfasser — so auch nnter professor SmibnoVs — sich nnmerUicb

in eine vollkoniraen ])e\vieseno \valu lu it \ er\\ andelte, ist in let^terer

zeit selir stark ani;e«;rirt'en \vorden, l)i'son<lei's von seiten des dänen

iStarcke uud des tinnländei-s AVestermarpk ^. Es \viirde uns zu

weit fuhreo, uollte icii hier iu dieser beurteilunu. deren zweck uur

ist, das verhalten des verfassers zu den ^raclichen tbatsachen zn

kritisieren, mich äber dieses weite thema ansbreiten. Ich in5chte

nnr bemerkeu, dass wenn ich anch die methode der sosiologen so-

wohl anf der einen ais anf der anderen seite im allgemeinen för sehr

nnToUkommen halte, da sie alle völker meistenteils dnrcbeinander and

> So thftt «s in weitem umflMige Lbwi8 H. Moromi iu seiiMr arbeit ^8y-

uteins of oonaanguiiiity md affinity of the hnman family**, und seiiMin beispiele

Bmd viele andere fonoher gefolgt.

* C. N. Stargkb, Die primitive Funilie in ihrer Entstehung und Bntmeke-

lung. Leipzig 1888.

* Edward WB8TiiRMARCK, The hiatory of humen mKmige. London 1891.
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gemischt betiMclitfii, olino sie in deni historist hi n niul «reoprraphischeii

zusammenhang zu tiujsen, so biu icli doih der an.sicht, dass die von

Starcke und WESTEiiMAKrK ansjrosprochonc auffjissunjr die richtige

ist, d. h. icb biii der aiisicht, das die ehe ebeii^o alt, wie die men8ch-

heit selbflt ist. Ich fdge noch hinzu, dass die s. g. mateniitftt

Oder z&hlpng der Yerwandtschaft nach der mntter, deren spnren

prof. Smirnow in der sprache nnd den sitten der wo((}aken nach-

2aw^en sncht S gamicht dadnrch erklftrt zn werden brancht, dass

man die vftter nicht kannte oder dass die einzelehe nicht existierte.

Diese oft anzutreffeiide erscheiimnt!: kann vit i natiirlicher orklärt

\\erden, \vas H. Summkb MADfE, Ötabcke und \V£2>TEaMABK auch

schOD tretlian haben.

Wii' sind also aof diese vveiso zu dem negativeu resultat ge-

lanf(t, dass man auf j2:rund sprat Ulicher thatsachen einen ursprQng-

Uchen hetärismas bei den finnisch-ugrischen stämmen nicht koDstatie-

rea kann — einen znstand, der wohl ttberhanpt kanm bei irgend ei-

nein andem Tolke nroprtlnglich ist Es könnte also die frage anfge-

steUt werden, wie weit man ftherfaanpt ans den sprachlichen that-

sachen sehlOsse llber die primitiven fomilienTerlUOtniBse finnisch-

ugrischer stämme ziehen kann.

Vor allem niuss bomcrkt \vprden. dass die urNpnintrliclic ver-

\vandtschaftst('nuiiinlnM!(' sich srhr veiäiulort hat, tt^ils durch u«'U-

bilduugen (z. b. aniedeuuiter, die achtuug^ ausdriiekten. bekamen

die bedeutong von verwandtschalt8b^eichnun^en, siehe oben), teils

durch entlehnnngen, die anf diesem gebiet nicht selten sind, dabei

aber gamicht bewei8en, dass zngleich mit der eutlehnnng anch die

begrifie sdbst erst bekaimt gevirorden wftren (vgpl. z. b. verbreitong

der w5rter pe^, mama dnrch entlehnang in yielen sprachen). So

geschieht es z. b. dass das magy. wort atya s estn. nft, genit. aHf

'vater' bedentet, das mordw. afa aber '(^leis', oder dass das finn.

äijn 'gross — grossvater — greis' bedeutet, aber das rntsiup-

chende syrj.-\votj. \vort aj 'vater'. Zu dcu l«'lm\v('.rtern gelKiicu 1

z. b. solche wörter wie tiua. aimr 'sch\ve»ter', mord\v. sazot
f tsclie-

* E0 steht aber nioht ausMr all«m sweifel, dass das wo^. VHti Venrandte N
^

nrtltterlichararits* im sttfwininen1ianj(e stpht mit d«m «yij. IH^ny tgtAmren

werden*.
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rem. snzar, \votj. attzn- 'junfreie schvvestor', odor finn. ft/Mr, mord\v.

tchtrr, st'n\ tscherem. i'(<H'ir "tochtor", oder finn. niit 'mutter', \veldie

ohne zvveifel die ursprnnylirbpn tinn.-iigr. \vurtcr vt iili -ingt lialu n (z.

b. das urspriingUche \vort tiir tochter' hat sicU eihalten im tinn.

nnfi 'virgo\ lapp. nieidda, syrj., wot9. nyi 'mftdchen, tochter', siehe

THoifSEN, fierOringer s. 168).

Aber andrerseits triift man aach wdt Terbrdteteyenrandtschafks-

beseidmungeii, wie: finn. vävy *schwie8gersolui*= tscherem. venge^

oslj. veii, vorj, uiigar vff; finn. miniä 'schwiegertochter' = magy. meny

'brant'; finn. lifttf 'mannesbnider', mordw. leffa, ostj. kUi: Htm. setä

'onkel väterlirherseirs', lapp. ctrccr id., tscherem. ciiöi 'a\ uik iiliis', syrj.

/iffVi, f.ioz id. [uutj. fiftz veruantltt' jnutterlicherseits]. Wenn solche

in mehroren \veit au.seinaiideilic^ondcn tinnisch-ugrischen sprachon

anzutreftonde vervvandtschatUsnamen auch nicht zahlreich sind, so

bewed8t die existenz, \venn auch nur einiger solcher \vörter, an sich

mehr, als das fehlen vieler. Ihre anweBenheit bewei8t, dass fami-

lie and Tervrandtschaft schon wftlurend der finnisch-ngriachen pe-

riode existierten. — Von den wOrtem, die sich anf das soziale leben

beziehen, will ich folgende anMhlen: finn. otya nSclaYe**= mordw.

ufa *diener, sciave', *dienerin, sdavin*; ?wotj. toar 'sdaye,

diener, knecht' ; diese w9rter schemen m bewei8en, dass man schon

in der tinnisch-niord\vinischeii zeit freie und nntVeie gresellschafts-

jrliedor unt<'is( iii»'d. Von dt-ni zuletzfreuannten \vort>^ .stauinien. die

vom verf. er\vähnten mordxv. uorter: ufo 'verhfiratctf frau', areks

'das ieben 'der verheirateteu frau", nrrdcr 'brautsch\vester', uHiz

i^HOKTb) oder Hz (peoic) 'schxvi^ertochter. scinvägerin'; der zusammen-

hang dieser wörter ^ mit dem worto uf-a 'sdave', zeigt deatlich ge-

nng, welcher art die lage der verheirateten fran war.

' Dif^o innriHv. «•di-trT liabiMi. tintz dor ftiffOffonsTOSotztoii aiisic.ht des

vorfti>;<t:'i".s, iiii'ht.-< •4i'iiit'insaiiji'> mii dt-m tinn. uron "laiiumlicn. maiin. liold'

(«Mopjnta", s. 471. Die w<\rtrr «/yii (ypaMC) nnd />•.' <j)fjr> "srliu iiLrorni, si hvdo-

};Grto(?htor', welchc unzweif»'lhaft dasselbe wort in voUor und vftrkiirztor forra

sind, wcr«lon vom ver£ ala cwei vendhiedmie vorter Vetnehtet (ibid.) Dm wort

uhea 'fran, «^emahlin, sch«i«g«itoehtw* (siehe ibid.) gohort ganiicht hierher

nnd \x9A »ineii gaius andern ursprong (sieh^ unten; sehr vahrschemlit^h ist das

monillinrte i- xmtn dem mnfluss oder durch hontaminatiAn mit ii/o entatanden).
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Als eine der Nvichtigsteu quellen beim stiidiiun dvv älti'sten

geschichte der völker dieneu die lehn\vörter, die von berUhrun^en

mit andern vöikern zeag^iis ablegen, beriUmmgen, die schon in den

Utestoa aseiten stattgefaaden babeu können nnd zwischeii vöikern,

die schon jahrftansende lang weit von einander getrennt gelebt ha-

ben. Es ist Uar, dass man anf gnmd dieser sengnisse sehlosse flber

die Slteren Mrohnsitze ttber die knltarverhiltmsse n. s. w. der vdl-

ker ziefaen kann, zn denen man ani einem andern wege nicht ge-

langt \\ äre.

Die untersuchunfjon auf diesem gebiet \verden oft ^iinz \m-

methodisch nnd ohnc freniii?(Midt^ kenntnis der verscliiedenen spraclieu

betriebeu, abcr es jjiebt auch solclie arbeiten, \vie z. b. die von

ViLH. Thohsen, die in liiusicht anf methode, kenntnis imd geuaoig-

keit als mustergiltig gelten können.

£s ist alier anerkennnng wert, dass der verfasser sich der

mfthe miterzogen, die den tnrko-tatarischen sprachen entlehnten

kiiltnrwörter zn sammeln, nm daranfbia den versnch zn raachen ein

bild von dem einfluss der tnrko-tatarischen stftmme anf die knltnr

der tscheremissen und wotjaken zu geben. Aber dieser einflass ge-

hört einem späteren datum an und bietet viel \veuiger historisches

interesse dar, als die beriihrunt!:en mit den indo-europäerD, die von

dem verf. nur ungendgend beachtet \vorden sind.

Wenn mau von den bis jetzt uoch ganz unaufgeklärten bezieh-

nngen zndschen den indo^oropäischen nnd den flnnisch-ngnschen

stämmen, woranf solche wOrter wie ftnn. vesi (vete-J 'wa88er\ mesi

(mäe-) 'honig' hinwei8en, abaieht, so sind die arier (indo-iranier) die

ersten indo-enropAer, mit denen die flnnisch-ngrischen stämme in be-

rflbniDg g^ommen sind. Der verf. spricht nnr vorQbergehend flber

diese bernhrungen (^nepiiiiBB<*, s. 134, 135, 142—144, ^^MopAsa" 4,

203), ohne ihre ganze historische trag\\eite zu ermessen. Es ist

freilich \vahr, dass eine voUkommen befriedigende und ausfdhrliche

bearbeitnug dieser benJhrungen nieht vorliegt, aber scbon die tbat-

saebe an sich hätte eine gnissere anfmerksamkeit verdient und die

andeutuogen, die Thomsbn, Andeeson, Köfpen, Tomaschek imd

Digitized by Google



ao E. N. Sktala. XVU,*

ScHRADER 1 {rog-obon, hättou den verf. zu einer richtigcreii wcrt-

scliätzunjr die.ser beziehungen tuliroii miissen. Der anfan^ der

beruhrunjren zNviscbcn den finno-u«ii icrri imd dou ariern iat auf

die zeit zuriickziituhron, wo die tinnisch-ugrischen sprachen noch

oiiio einheit bildeten oder vveni^steus in lareo^rapliischer hinsicht

sich recht nahe standeD. Den beweiB daflir liefern alle die

arischen wörter, die man in alien finnisch-ngrischen Bprachen an-

trifit» 80 das flnn. sata *handert' (nrsprttnglich *iala tm dem

ar. gata-y-y finn. repo, mordw. Hves, tscher. rebeS, rövöz, ^yij.

näiy mtS, rui, wotj. diuthi, magy. ravasz *fachs', Ygl. osset robasj

ruhns u. S. w.; ich tiigre noch hinzu syrj. verös 'mann', lapp. va-

rc.s, «ionit. rnrrns 'nias', mit vvelt heni finn. oias 'vorres, verres castra-

tus'. mord\v. nn/s 'verscbuitteuer eber" im zusaumieuhang sU'hen,

vgl. sanskr. rrsa 'taurus, mas in univcrsum'. Manche arische

wörter sind der mordxvimscheii and tinnlschen sprache gemeinsam

(wie peikele 'mörser' = mordw. pet&elf vgl. sariqoli petgäl; finn.

vasara 'hammer*, mordw. ugyr, ueere, ^atreltazt, axt^ ygl ay.

va:ra *kenle, streitaxf); die raeisten dieser wdrter werden jedoch

in den ostfinnischen spractaen: im mordwin., tBcheremiss., wo1(|ak.,

syrjän., wogn]i8chen, ostjakischen nnd magyarischen angetroffen

und vielo Ton ihnen scheinen jedenfalls aus der zeit herzurUhren,

\vn diose viilker in vicl näbficr urnieinscliaft mii finander lebten

als lieute. Eine anfV.äliUuj^' sdlcher xvörtei- lallt aus dem rabmen

dieser rezension. Al)er ein nnistand. uoraut' ich nieht nmbin kaun

die aulmerksamheit hinzulenken. ist der, dass die arischen lehn-

wOrter manchmal auf eine sehr aite arische sprachform hinznwei-

1 Stackelbkrg^b Maftate MHpauo-4*Haeni jteKciuuhBtm OTHomeaiA" ist erst

im jabre 18^ erschienen. In d«D letstoa Jahren hat auch der nngarucho

spraohfoTsclieir MunkAcbi eiBi|{« daianf beattgUehe fonohungen angestellt, ob«

gleich Beine methode vieLes su wttn8chen Qbrig lisst. pMe dieBbecttc^olien im-

tonuclrangen ron HumxAgsi «ind In der nng. seitsohrift «Ethnographia* ersohie-

non, teila anoh in Nyelvtudominyi kdslemtoyek. Wie ioh im oktober 1899 ani'

der durcbreise in Budapest «vAihr, hat MunkAcsi eine grossere arbeit uber die

bertthrungen der iinnisoh-ugriBcben apracben mit den arischen unter dmck.J

^ [Sit ho jotzt moinen aufsats «t)ber ein mouilliertPB 4 im finniaoh-ngri-

Bchen'', JSFOu. XVI,9 a. 2].
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sen scheinen. Wir habeii ja bt'isi)iel(' von (Miieni so IiuIkii sta-

dium der iranisclien spiaiheii, \vo das auslauteude .> sich iiodi fi-

halten hatte, d. h. wir lindeu hier belege von einem nocli älte-

ren stadium als das avestisehe oder altpersische. So ein bei-

spiel bietet ans das mok8cha-mordw. virgaa, ena-iiiordw. vefyeg

*woli\ syijftn. värkai 'vielfrass* — ygl sanskr. vffBOrs, arest

vdirka; ebenso daa von Paasonen znsammengeBtellte inordw.

pavas, pag *gotty glflck* — sanskr. bhagas *glQck, bemame der

gOtler*, altpers. baga, avest. hayn 'gotV [vielL ancb finn. paras *der

beste* — sanskr. paras 'eximius, praecipnns'?]. Auf eine vorhisto-

rische iraniisrhe spiachform \veist aucli das ersa-mord\v. azoro, mok-

scha-mord. n^p- 'herrscher. Iumt'. syrjän, ozi/r, ozer 'reich', wotj.

uzyr id.. \vo<(. vdrr, otrr "luM r, l)('anit(M-, hcldenfrtrst, gott', vgl. sanskr.

asura nomen d<i'moniun', av. ahnro, altpers. aura » hin.

Bei der jetzigen stellung der forschung ist es schwer zu ent-

scheiden, welcher sprache die hier in rede stehenden wörter entlehnt

sind: ob es wirk]ich eine iranische sprachform war, die dem altin-

diachen näher stand, als die altpersiscbe sprache, oder yielleicbt

irgend eine andere arische sprache, deren unmittelbare iortsetzung

nicht mehr vorhanden tst*. Andrerseits weisen nenere, hierher

' M«>riiw. und arische (aber nicht syrjiin., M-otjak., «<>•;.) wnrtor ziisam-

mengiestellt von Paasonen, HavticTiit 0'>m. Apx., Hct. h 3THoip. XI, 190. (Na< h-

dom diesps jroschriobon wnr, frhiclt idi NyK. XXV s. 178, uo auoh MunkAcsi

dio wog., syrj., \votj. \vörtor mit difsoju worU' zib*aiimnMi<1* Uf .1

* HcsoiulfTH l)('inorkoT».HWt'rt i.>^t in hinsicht anf ili n \ i.lvali-niu^ das fin-

nis< lH> woit : orpo. \s\\<]>. narhfti. ma^ry. ärva (n><>r<lw. ui(it<, m us) 'A.iiso', \vozu

au^enf*< lif^inli< h aiit li <las Hnnisi lip vrpann *i^oscliwisU'rki]iil . laji]», oarbbi u

'8cl»westcr'. s«» wie das mordw. ui-va 'verhoirateto frau^ (ursprUiiglich 'die ol-

ternlose'?; gohOrt. IHesea wort weuit, wie vao es sieht, auf irg«nd eine indo-

«aropiiBche spraobe mit dem vokalumiiu o Iki» [vj;!. artnep. orb, gr. o^^xirvdc,

6^90- (in Ä^^o/^oroi), liat. nrbns. In der hofihnnj;, dana ich bald gelegenheit

haben werde auf dieae fra^ sttrdckaokommenf bemerke ieh hier nur, dass die

anatkhl aolcher wttrter bei näberer untereuchung venn^hrt werden kann; hier

ntmne ich nur die nrOrter: finn. mJd ^angelbaken\ lapp. vuogga id., tacber. mgo

*teasA\ ^yij. tmg ^griff*, wotj. wg 'bogen, henker, maicy. dg^nanm^ vgl. griecb. oyw»St

ayupot Viderbaken*, sanskr. aika *haken'; finn. poraa» ^fsrkel*, mordw.jrarvot id.

(Tgl. aneb wo^. jioryi, jMiri ,,8Rhwein^ ByTj.pori,parifiid.,vog.pBrffB,ptre$,porei
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ffphörende wÖrter an^enscheinlich aut" altiranische spracheii hin,

(Icren fortsetziingfen iu den heutij^en ossctischen uiid teihveise

Paniir-dialekten (alt-alauisch, skytliisch, sakisih, massagctisch) lort-

lebeii. Es ist Mobl kauni nutig za betonen, >vie ^osse bedeutang

diese beziehODgen iOr die bestimmiuig der fräheren wohDsitze der

finniflchen st&mme baben. Ebenso selbstyerständlich ist es, dass diese

beriibmng^en ein grosses knltorhistorisches interesse besitzeii. Ge-

schweige der wOrter, die gaoz ftUtftgtiche begriffe wiedergeben (wie

mordnr. mirde 'maun, gemahl*, syrjän, mortj wotjak. murt 'mensch*

— YgL avest. fnarefa, neuperdsch merd *inann'; wog. vani *waid*

— Vffl. sanskr. mun: \voe:. ^'öf. ostjak. vaf, vöt '\\iiid' — vgl. sanslcr.

y vSffi n. s. \v. stiis^t luan unter dcn hierht»rfri'hi»reiiden \vörterii auch

aut namen von nietallen (z. h. gold und tLsfn) auf \Nörter aus

dcm gobiet der viehzuc-ht (z. b. syrjän, ös, \votj. m. \\oor. u.ikä

'ochs^ vgl. avest. mx^om-, sanskr. uk^nn-), des ackerbaus (z. b. syr-

jftn. amöif arneif aniödjs, a^nöU, mnyi, aniydi: a.-bordt a*-piik- 'pflng*

schar^ wotj. mnedi^ amei dasselbe — vgl. nenpersisch öms;*,

ifl.. o-itj. punjH, pilrijs. pitid^. p«r'', pon-g id.V vj]. isr. nÖQxoi, lat. jkirriiy .lan

finii. woit «ichfint fiiio foriii 'parms od. *por<;on von indoeur. seito Vdiuiiszn-

s(it/oii'i: tinii. orrt boliror. broimoison'. mord. «ro 'pfricin", ma;iy. ar, rfrr suVniln",

v<;i. yirnl. <irä "alile. pt'rii>ni', od.? isl. rtir ptVienr, vgl.? iud. o/a 'stiug in the tAtl of

H( ori*iou'. — E» giebt aach beispiele von dem e; von di«a«n viii ieh hi«r nnr

daa finn. vuhUHintn 'lnen»\ mordw. mdfcl, mel» toher. mUkSt mUi vt, a. w. nen-

nen, welohe ein ftlt^rra *mekH vorauBsetaen: vgl. sanskr. makta 'fliege\ makHkä

*ili«ge, biene\ aveat. max^ 'mttcke, fliege'; &nti. jjfvä ItenC vielL auoh <C*^eva*

Solcbe wOr(er stanunen natttrlioli aua einer^SSIoeuropftiachaa apraobo hm*, vrelohe

dio indoeur. vo1wl« O und e bewahrt hat (atatt des suaammengvfloasenen ari>

schea a). Man darf wohl bier kaum an eine vor-ariaohe (vor-indoifaniache)

afeufe der iraniaehen apradien denkeO} aondem muaa vielmehr einen einfluaa

seitana einer armeniaoben odcr thrakitich-phrygiaeben i^iracbe vorana*

netaen. Die*'' ftuffassiuijr wurde von mi?- aiich in einem vortrR<r am Orientaliston-

kon^n'''^!' Viu'*-* hon-or^ehobeu, Vgl. XII:me oongr^a international dea

orientAlist» s, IhiU. 11 s. 5 u. I IJ.

' .STA<:Ki;i,liKii(; und Sciiiiaueu orkläreu auf dio^m ;:< l)i. t vnrkoniim iido

(iborciiistimmun^cn durch ontlohnun;; aus dcn linuis<li-Uf;risihen -spiaclHn.

l). >.niid< rs aus d< n poiiiii'*! lu n, sn z. b. uanieu don silbrr*. stalils und kupfVus.

l»i< s vcidifitt boachtft zu vvoidcn, obvvohl die fTAfiC noch nicht erschOptt int.

[He.sondei>* klni^^l w<iij. aiulan, sj-rj. jmdon nicht permischj.

* Auf diese Ubereiustimmung bat WiCHiiAiiK anfinerkaam gemaoht.
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auf wörter, die börgerlirhe und staatliche verhältnisse bezeichnen

(z. b. syij&ii. äksy 'fOr8t\ wotjak. eksi^ 'kbmg, kaiser', avest

tktya 'mächtigt herr', al^rsisch. x^^öyatHya *kaiB6r*; merke anch

die obenangeftthrten wörter: syrjfln. ogtfr, wot}ak. ttryr 'reich') nnd

anf w&rter ans dem gebiet der religion (siebe nnten). Es bedarf

noch der erwShnang, dass der namen des meeres in vielen ost-

finuiäclicn sprachen iraaischer abstammune: ist.

Mit eineni \vort: diese tinuisch-iraiiischeu beruhrung:en \veisoii

aul" bedeutend siidlichere \vohnsitze hin. als die. wp1( lu» besonders die

iiordöstlichen tinnisc'h-u?risc-hen stilmnie lieute inneliaben. Sie zeiijjeii

aach von einer viel älteren kultar, als der verf. sie aniiimmt Kei-

oefliiiUs kann mau dem veri', dann beipllicbten, dass der iranische

emflnss anf daa mordwm»che aoBSchliesslich dem aonderleben die-

ses stammes angebört; schon die iirenigen thatsachen, die dor yerC

selbst anftthrt (siebe »UopjiBa'* s. 6, 44, 48), mttasten ibn, meiner

mdnimg nacb, Tom gegenteil aberzeogen K

Eine ebenso nnktare anffassnnj? wle Yon den ftmisch-iraofechen

bezithiingeii. liat der vei f. aiuh von den benilirungen der finnen

mit den andern indu-europäischen völkern. oltglcieh er, \vas die letz-

teren beiuhrungen anbetrifft, — wenigstens in der arbeif .,Mop.TBa",

— einen so vortrefflichen fiihrer \vie die ,.Beröringer'* Thomskn'8

besass. Der verf. sagt z. b. (,,MopABa" s. 6): „Die sprachlicheD

tbataacben geben nns die indgUchkeit TorausziiBetzeii, dass die

nacbbam der mordwinen in der yorbistorischen zeit germanen, sbi-

ven, litaaer nnd irgend welche iranische rOlker waren^, daselbst

anf 8. 47: »Neben den prodnkten selbstilndiger schöpfimg zeigte

ihre (der mordwinen) einfacbe kaltnr anch schon entleluiungen ans

dem slavischen. litaniseben und germanischen", auf s. 47: ..Die kul-

tnrclle abliiingigkeit der niord u inen von den litanern dauei te fort

nocb einige zeit naeh ihrer trennung von tien u ( .vtlinneii", aiif s.

48: „Aut' diese er.ste periode des sonderlebens miKSsen auch die spu-

reu iranischeu einflosses bezogen werdeD, die Tomascuek iu der

' nMopABa", s. 6 hUt der verf. daa wort ugyr ^tatff fllr UMUsoh (iwoh

ToMAflGmK); Buf 8. 44 bemerkfe «r, daaa mau im estnischen ein entsprechendes

worfe hat.
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niftrd\vinistlu'ii .siJiachc koustatiert hat". Auf diese weise haben

IKK 11 der meinimg des verlassers, die berQhrangen der mordwmeu mit

den siaven, germaDeii, litauern and iraaiern ziemlich gleichzeitig

Btattgefnnden, wäbrend die berilhningeii mit d«ii tarko-tatarischeD

stämmen nnr etwas spftter Tor sich giogen („llo|utBa'* s. 48, YgL s.

208).

Es nnterliegt keinem zweifel, das» die baltischen entlehmuigeii

in der mordwini8chen sprache der zeit nach den iranfecben am
nächsten kommen. Das ?eht daraus hervor, dass die meisten bai-

tisrheii xvörter der niordu inisclien sprache (\vie Thomsen ^ezeigt

hat) in di n u osttinnischen .sjirachcn - - iiicht seiteii in «jrenau iiborein-

stimniendor torni — an^etroften \\ crden, \vas be\veist, dass der verkehr

zwi8chen deii linnen and ihren näclisten stamm^fenossen in der epoche,

wo diese entlehnnngen stattgefanden, noch nicht ganz abgebrochen

war. Die w]edergabe der ansicht Tbom8bn*8, welcbe man bei dem

verf. findet, daas „die mordwmen aueh sp&terliin eine viel Iftngere

zeit mit den litaniachen stämmen in berikhmng standen^ ala Snomi**

(nMopABa'' 8. 3), Oder, dass «die knltorelle abhftngigkeit der mord*

winen von den litanem noch einfge zeit, nach der meinnng

Thomskn's. nacli der tronnunje: von den xvestfinncn furtdaueilo"

(ibid. N. 47). ist jran/. ^ill^<•il. Thomsen spriclit mu davon. dass man

in der niord\vinisrhen s])ra('he einige \vurter litauisi lier abstaniniuup:

autrifit, die in den \\ estäuniscben sprachen nicht voriianden sind, und

dass man daraus schliessen mnss, dass zwisclien der mordwini8cbenmid

den baltiscben sprachen eine von den we8tfinni8chen sprachen nnab-

h&ngige yerbindnngskette bestanden liat, mit andem worten: dass

man sich die sache nicht so rorstellen kann, als w&ren alle litantscben

w0rter dnrch die westfinnischen sprachen in die mordwini8che Ober-

o:('$jrangen, sondem, dass die mordwini8che sprache anch nnmittel-

bai (oder verinittelst einer andern, jetzt schon ansgestorbeneu sprache,

niuroiiischen?) sich Litaiiische vvörter angeeignet hat. Eiu einziprer

blick auf die arbeit Thumsex's hätte den verf. uberzciiLn n inils-

sen, dass dei- baltische eiufluss auf die \\estfinnischen sprachen,

80Wolil seines unifan^^s \vie seiner dauer nach, eiu bedeutend inten-

8iTerer war, ala dei-selbe einfluss anf das mordwini8che.
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Hinsichtlich des anf^enoromenen germaaischeu einflusses hätte

der vcrf. die aasdriickliche äusscrnng von Thohsen, dass ^inj^end

ein emflnss germaiuscherseits auf andere flniiisch-iigrische aprachen,

als anf die westfiiinischeii nnd die lappiache mit sicherheit nicht

nachgevrieaen werden kann'* (nBerOringer" s. 32), in betmcht neh-

men solleii. Solcbe apnren germaniacheii eioflnsaes ist ancb bia jetat

niemandem nach2nwei8eii gelongm^. Was den slavischen einiliiss

betrifft, so ist er soxvohl in der mord\vinis('hon wie auch in lieii

andern ostfinuischen spiachen sohr ueueu datums. In don ost-

finnist licii spi u< lipn tritft man nicht einmal auf solclie entielmunfifen.

\\ elchc aul eino so alte russische sprachlbrm, wie sie sich iu den alt-

mssischcn lchn\vörteni in den westfinuisrhen sprachen wicder-

apiegelt, hinwie8en. Der yerf. sagt freilich (»MoptaBa** a. 47):

nZn der aahl der entlehmmgen gehOrt nnter anderem ana don

gebiete der materiellen knltur die benennnng dea flacberger&ts

ffda 'angd* (wäa bei den mordwinen nnd esten)**; wenn diese angabe,

deren qnelle der yerf. nicbt angiebt, richtig wftre, hätte sie

eine ^rosse bedentung-, da \vir dann ein niordwinisches wort vor

uns Imtteii. dius die slavisclie Ibrm mit beibehaltenem nasalvokal

vviederspie^clte. Vor alleni giebt es aV)or im estnischen kein ohöu,

sondern ein uml (gen. ///<wa, im livisclieu unda): in diesem \vort

{riebt die silbe tm \virkli( li einen altrnssischen nasalvokal \vieder^.

Wa8 aber die mordwini8cbe spraehe anbetrifffcy so heisat in dieser

apraehe 'aagel* nach WiBDsicAifN uda^ uhna, nnd nach AALQyiar

nnd Bboult vtmäy wfthrend man onda bei ibnen nicht antriffL Paa-

soNBN, der einige reisen za den mordwinen nntemommen, mit dem

zweck lezikalisches material zn aammetai, nnd den icb mQndlich

darOber ausfrap:te, bestreitet k.ate^orisoh die exist^nz eines solchen

wortes iu der mordNvinischen spraehe. Es liegt bier augem»cheiu-

* Die om verf. gemaohte somnimiiitfllluug dos syrjän, viii i>ferd* mit

dem gotiaelMiii /bb (sio!) ist «nhrithar. DiesM syijfttiische wort kaan «her mit

dffin mordfriniaolMn «Ale^ Hää taolierein. vSto id., und dem lappitohen

«Uof *kleiiie reiuiti«rkiili* «mamiiMmgestellt werd«ii (siehe oben).

' Vgl. Mikkola, Bertlliniiigeii sviseben den ireataiiiuaohen nnd eUvi-

•ohen spnehen, s. 47, 4B.
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lii li .'in missverständnis vor; it-h erlaube mir tol;,n'iide koiyektnr in

betrett der entstehimg dieses worte8 auszusprecheu. Der verf. las

hei Wbsks („GjMiaflHO-«RHCRifl KyjrrypHUii onomeBia" s. 159): ,,bei

MiKLOEaoH treifeii wir die enchlossene foim anda ,

.

. Kein eioziges

der slaviflchen idiome hat den' konsonanten n in diesem worte be-

wahrt, aber er existert in der estnischen nnd liTtschen sprache, die

esten sagen unda — angel, die liven — uunda''. Bei berm Smn-

Now wnrde die Uriscbe spraehe in die niordwini8che verwftnde1t

und die erschlo.ssenc slavi.sche form \vurde aLs die gfemeiusuiuc ionu

der estnisclion und uiordNvinisclion spriu he eingesetzt.

Wie ^chon benuMkf, luit der \<Tf. mehr aufmerksanikeit dcni

einHuss de^i turko-ti\tarischen aiif die ijprachen der tscberemiis8eu

und \votjaken e:e\\ idmet Gegen diese nntersurhnnjfen des ver-

fassers habe ich zweierlei anznmerken. Voraliem flnde icb, dass

der verf. — wie ana dem obengesagten beryorgeht, — anf gnind

der intensitftt dieses einflnssee aeine bedentnn^ in knltnrbistorischer

hinsicht fiberschätzt Zweitens ist ihm entgangen, dass von der

tnrfco-tatarischen — d. h. t8chnwa88i8chen — seite ein viel ftlterer

einflnss existiert, ein einfluss, der in liistorischei- liinsirht ein viel

piosscrcs intcressc darbictet. als der tatarische. Der vcrf. ffiebt

freilich zu, \\a.s lur eine xvichtifji^e bedeiitung dit scr <'iullu>s liaben

u in (le, \venn man ihn hätte konstatieren können (^Botakh'' s. 45

u. tf.), aber er ist zu dem schluss ^ekommen, das» in der Nvot-

jakiscU^Q sprache „aaf handert dem tatariscfaen entiebnte wdrter

wir nur kanm etwas fLber zehn dem tschnwassi8chen oder venni(>

telst des t8chnwa8sischeu dem arabischen oder persischen entlefanto

wörter gegenilber zn stellen baben**, nnd dass diese entlebnnngen

aus dem tschnvassischen »erst in der alier letzten zeit stattf^efan-

den haben''. Bei dieser scblossfol^emngr bemft sich der verf. g:e-

rade auf die obenanpefuhrte unttTsuchuno: Munkacsi's. Der letz-

tere aber zälilt bei der ubersiclit der turko-tatarichcn elemente in

dag iro^aldaoke uibetTifit^ so konnte der erfl bei den suMm-

mensteUimgen der wiMer aioh anf die arbeit Mohkacsi^b etatnn, «To^&k nyelv-

tanalminyok" (nieht; nyelumutatytoyok pie»: »njelTomtatviiiyok*], irie or

den tatel in folge eines dmekfehlfln in dem inhnlttverseiobnii der angeriechen

seitechrift Nyelvtudomtoyi kOslemtoyek XVIII nngiebt^.
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der wot|aki8chen sprache (NyelvtanultnAnyok s. 149) gcgen 40

tschuwassisrher lehnwörter in der \votjakis(*hon sprache anf iind

weist darauf hin, dass aiv älter sein niiissen, als die tataiischen,

da diese wr)rter entvveder veraltet oder nirht melir in den jetzigen

t8chawa8sischen mundarteu vorhauden sind. Bei dem von professor

ÖMiRNOw angeföbrten verzeichnis der dem tatariSQhen entlehnten

wörter in der wo<ijaki8cben sprache (»Bomib*' a, 49 n. f.) sind

wdrter, welcbe nach ihren phonetischen kennzeichen sn nrteilen,

nnbedingt t8chuwassischer nnd nicht tatarischer herknnft sind; in

idelen fftllen hätte sich der verf. davon schon dnrch die arbeitMuN-

KAGsi^B tiberzengen können (z. b. bezttglich der wörter hdimj

uk.so, hulfijr. hIiho, ener, die iiuiuötjlich tatarisfh sein kumien,

\vort ener ziihlt der verf. selhst vnrdem — anf s. 46 — zu

den tRf'huwassischen). Der tschuNvassisrhe eintluss ci-strockt sich

auch auf die syrjänischc i^prache imd luiut uus OQZVveiielUalt

anf die zeit znrttck, wo die jetzigen perroischen stänime näher bei

einander wohnten, so dass der verkehr zwi8chen ihnen noch nicht

nnterbrochen war. Eine genauere nntersnchnng dieser tbatsache

wftrde sicber 80Wohl die alte geschichte der permischen stilnune,

wie anch die bnlgarische frage belenchten; ich spreche nnr mein

bedanem ans, dass der verf. es fbr mögUch befimden, diese wich-

tige frage so oberflächlich zu behandeln.

Sonderbar auch, dass der verf. nicht die turko-tatarischeu

kultai'wörter der mordvvinisclien sprache Yerzeichiiet.

Der Terf. hat sich in diesen monographien das Idbliche ziel

gesetst, anf gmnd der orts- nnd eigennamen die frBheren wohnsitze

der ostflnnischen stftmme zu bestammen nnd zn nnterancheni welche

yOlker die jetzt Ton ostflnnischen stftnunen bewohnten orte frfther

innegehabt. Die etymoloj^ischo analyse der orts- iind eigennamen

bietet viele schuicrigkeiten. und hiiisichllii h der vom verf. aiig-cttihr-

ten ortsnaiiK ii ist zu benierken. dass vicle von ihncu iii etyniolngischer

hinsicht zu unklar sind um als grundlage iiir diese odor jene

schliisse Uber vorhistonsche zeiten zu dieneu. Obne mich in ein-
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zolheiten «'inzulassen, will ich uur euuge bemeikttugeu allgenieiner

art maclit-n.

in d«'i arhcit ..Bothkh*' (s. 28) saiEft der verf. : ..Das erste

grosse kultur-hiiitorischo ('r('i<rni.s in dem lol)en der \\otjaken war

ihre berUhriing mit der tschado-bulgarischen kultor/' Die frage,

wa8 eigentUch die tschnden fUr ein staoim waren, beschftftigt den

verf. i}OWohl in ^Borjin** wie in yjiepmam'*, Nachdem er aof die

nnbestimmtheit der anthropologischen nnd arch&ologischoi data hin-

gewieRen, ^eht er anf den dritten faktor in der lösong der frage

iiber, nämlich auf den philolopischen, d. h. auf die Nvotjakischen

ortsnamen, die nicht dnrch das \votjaki.sche erklärt \verden kön-

nen iind dio folsjlicli ..vvintci- ans der si)rache eines volkes siiid.

das vor den uotjaken ani ort ^elel)t liat". I>er verf. richtt t si iuf

aufiiK rksamkeit besonders darauC, dass in der \\ otjakiscben ge^eud

viele flussnamen aof ma endigen, denen in der heuiigen permischen

gegend die anf va endigenden namen entsprechen, s. b. Fok-ma in

der wo<ijak. gegend, Pox-va in der permischen gegend, Z/rma ^
Ur-va n. s. w. Ani grond dessen aagt der yert: „Dm» anzahl

namen, die in ihren bestimmnngsteilen mit einander ftberein-

stimmen, geben qdb das reeht m schliessen, dasft die snffixe ma
und rtt, die mit »-in nnd derselben uurzel verbnnden sind, ilirer

bedentnnir lun h identiseli sein niiissen" (ra — '\vasser, flnss', folg^-

lieh bedentet aiuli md dasselbe). l)as fiibrt dm verf. zum lolg^enden

schlussatz: ,.1)as volk, welches eine menge tlussuamen mit der en-

dnng ma Uber die gonTemements Kostroma, \Vologda, Wjatka und

Perm setstrent hat, aprach eine spracbe, die einen zweig der gros-

sen gmppe ron dialekten aosmacht, von denen hentsntage nnr noch

das syijänische, permiscbe und wo1jakische erhalten sind", d. b.,

ndass die sprache des volkes, welches die flussnamen mit der en-

duDg mu ^eschaffen hat, dem hentifren pemnsehen idiome verwattdt

ist" (,,BoTflKH" s. 34. 39). L>as.s dieses den wotjaken verwandte

volk, das frliher diese ^^'^end be\vohnt, g:erade die tsclinden sind,

\viid, uacli der meinnn^'' (b's veila8.sers, durch die volksiiber lieterung

bevvieseu. Gegen eine solche art imd \veise der bevveisfiihruug kann

man jedoch entgegncD, dass doeh vor allem beuuesen werdeu muss,

dass ma und va wirklicb lautlicbe entsprechnngen sind; es ist be-
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luuint, diUss in alien ttnnisch-ug^rischen spnichrn di«' Nvört»'!-, welche

dem ByijäD. m ['was8er'] entsprechen, mit v aolauteu, also mässte

man annehmen, dass das ftnlaateDde v in dieser nnbekaiuiteD sprache

in m ttbergegangen sei, was aber kein gevrdhnlicher ftbergfang ist ,
'

In bezog anf vokalismos and ans&Uen des nrsprttnglichen inlaaten- ' ^
den konsonanten (va — finn. vesif vefe-) wttrde diese alte sprache

ganz anf dem standpnnkt des hentig(>u syrjänischen stehen. AUes

dieses ist nirht sehr iil)erzeug:end. Aiisserdem kann man nicht be-

stimnit J)('li!inpt(^ii. d.i.KS nm \viiklirli 'uasscl-. fluss' bedeiitet: viel-

leicht ist es ein gauz andores buitix (adjukiiv- oder iokalsuttix oder

derj(Ieichen).

In der arbeit ^ITepMflKH** steht dor verf. in dieser frap:e auf

etnem etwas andereu staudponkte. Er sagt (s. 78): „Die endong

va wird oft im mnnde der mssen ond allem anschein nach sogar in

dem mnnde der den Komi naheliegenden wo1jaken in ma venvandelt**;

xnr bestätignng dessen fittirt er aber keine lanlgesetze Mreder der ms-

sischen noch der wo^aki8chen sprache an. Hinsichtlich der natio-

nalität der tschuden hWt der verf. es fftr miijylich sich „etwas b^
.sUiiiuitci ' aiiszusi)n'ch('n (s. 114). tiänilich: das volk mit \velchera

die pcnnisclHMi stäninir' (\votjaken u. s. \v ) zueist in beriihrung:

tratfu, \vaien — die permicr selbst (und anch norriei), d. h. die

ahnen der jetzi^^cn purmier uud Uberhaupt der jetzigen l)ewolmer

des nordwe8tlichen teilcs des permischen gonvemements Zom

beweis seiner anffassnng hebt der verf. nnter anderem (»aepMflm**, s.

116 —117) hervor, dass im nmkreifle der permischen gegend die orte,

wo (oder in der nahe welcher) stftdte lagen, die den tschnden zn-

geschrieben werden, namen tragen, welche in sich die permische

benennnn^ stadt, kar, enthalten. Aber merkwttrdiger weise trifft

mau k(ir uur iu eiuem kleinereu teil der vom verf. angefiihrteu

* Die von \Vkskk (Cj&n.-^Ba. uyjbTypHUK OTHomeuia, s. 11; angefUhrton

beiapiele «tind sietulich scbwach um etwaa hiusichtlich dieser vertichwundenen

•pnulie sa Imitmsml

( Wm aon et «jgenfUcli bedeuten, dass die pernder siob selbst oder ibra

««hnen*^ (oder ein nabvenrsndtee volk?) in der pormisobeii gegend vorgeflin-

don bsben? Bedeatet es nicbt des, d«es die pennier die nrbeirobaer der

gegend erarau?]
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ortisnamen ir.Doj-l-ar"' ^nepHRKH" s. 117, ausserdem noch vier auf

s. 119), in don meistcn findon wir hor und A?// (auch ker); der

verf. nimint ohne weiteres an, dass kor, kyr, ker identisch mit kar

sind, obgleich drei versduedene wOrter ior, hyr, ker existieren, die

etwaB ganz anderes als kar bedeuten. TVeim maa aueh sngiebt,

dass in den rossisdien qnellen kor dem syijftnischen kar entspreche,

kann man nocb immer nicbt bebanpten, dass kar ^stadt* nnd hjr

'berg:, erhohunp' oline uoiteres ein und dasselbe wort sind. Dnrch

uiclits hefrriiiidft isf des vcrtassors behauptung", dass solehe, in ety-

molojrisclipr liiii.si< ht vollkoinmeu klare syrjUiiische (pennische) na-

men, \\ie kiji-ii (iiach XViedemann kt/r-jt/l stcile, absturz*), kiji-ifv-

jyrf kyr ir-Jijr (xviirtlich Mor gipfel des absturzes') etwa8 gemeiU'

saroes mit hir habon, oder dass kyr in dem namen KoSkyr n80W0bl

anhöhe wie stadt bedeuten kann".

Wenig bewei8t ancb der nmstand, dass es in den McrareiBNn

KHBrB** einige permisehe namen ftir ein paar ntschndisehe und llber^

hanpt alte orte** giebt (wie Waigort s alte bebansnng; sie werden

dort anch oft anf russisch benannt: Grapoe soiBme, Crapoc abo-

pume u. s. \v.).

Tch kann tblp:li«'h uicht umhiu, die bexveislubrunjrsniethode

des verlas^sfis zur lest^t^llun? der uationalität der t^chndeu als

imbeiriedigoud auzusehen. Was aber die tra^^e selbst anbetrifft,

80 kann naeli meiner meinung kein £weifel daiuber herrschen,

dass anch die permiscben st&mme von den mssischen einwan-

derem tschnden (nVf»*) benannt wnrden (siehe »IlepHflBH" s.

114, 115). Aber das sagt an sicb sebr wemg, weil es nnmOgUcb

ist za beweiBen, dass die rossen nnr die pemuschen nnd keine

andem stftmroe ^tscbnden" benannten. Man kann das mssische

uyöb uicht von dem alt^lavischen ujToyA* ( ^ ) trennen nnd der

zusamnu'iilianf< des letzteren \\ oi tcs mit dem russischeii uyjtcoii, dial.

vydMM, altslav. ciito\,:ka& {'(x^M6t^iog\ 'alienns*) kann nii ht g(un be-

zvveiielt \verdrn, siehe Schafahik Slavv. Alterlhumer T, 286, Mi-

KLOSICH EU WB, s. 3Ö7. Ich iiberiasse es den slavistf ti, die von

ScHAPABiK ausgesprochene vermntang, der name der i>kythrn krtnnte

mit dem worte vyd» identisch sein, zn benrteilen; jedenfalls finde

ich, dass der etymologische znsammenhang zwi8chen nydh nnd
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HyoKou beneist, das» der name nydt in ethnograpbischer hinsirht

sehr wonig anfklärend ist, da er eigentlicb nor 7remde völker'

bezeicboet» nngefähr das, wa8 maa jetzt onter dem worte uho-

podm versteht. Es ist aUbekaant, das8 mit dem namen Hjfdh that-

Bftchlicb versctaiedene Yölker benannt werdeii, 80 £. b. nmrden nnd

werden noch bis anf onsere zeit die esten, woteii nnd Mrepsen yon

den rnssen uyöb ^enannt; man kann aber wob1 8cbwerlicb sngebeiif

dass die russen sich des urspriinplichen .spracliliclicn nnd ethno-

graphisfhen ziisainnifiihaiisxes diesfr vitlkei mit den peimisehen

stämmen be\vii8st ^^evvesrn \vären. Ich halte es aneh flir seljr \vahr-

scheinlich, dass aneli eiu teil der irauischen stÄmme „tschuden** ^a-

iiannt wurden. X\^o ]ie^t es gar keine notwendigkeit vor auza-

nehmen, dass in der permiscbeD gegend Dar eiu volk mit dem na-

men sifdb bezeichnet warde.

In „nepiiflni'' (s. 98—106) spricht der verf. von den zahl-

reicben flnssnamen anf -ngn, die man im norden Rnssdands antrifft.

Vom dem faktuni aiisfrehciKl, dass „auf der halbinsel Kola, \vo so

weit die ^reschiclite reieiit niir \vesttininii nnd lappeii ^jelebt

haben und audi jetzt noch Ifbcn". p:l(M<'he. ja sojj-ar identische na-

meu angetroffen \verden, sagt der verf. : „maii könnte voraussctzen,

dass das volk, welches im gebiet zwischen der Woiga und dem

Eismeere eine anzahl flnssnamen mit der endong nga binterlasfien

hat» teppen waren* (s. 108). Andererseits fUhrt der yerf. die

TOranssetzmig von Eubop^s an, dass die namen mit dem snf-

fix -nga „ugrischer** abstammnng sein könnten. Aber, wie der verf.

seibst sagt (^nepMmcn", s. 102), ^es wird erst dann möglich sein

diese bevölkerunj? näher zu bestimmen, \veim die namen \vissen-

schaftlieli mit hilte der lebenden finnisclieii dialekte erklärt sein

werden". Und da so etwas bis jetzt nicht gesrli. hen ist \ muss

80wohi die eine wie die andere bypotbese als verfrUht angeseben

* Die behaupton^ des vcrfassors (^nepMHKH" s. 106), dass es ,,wedcr oin

lappi«ch(>8 noch ein jugrischcs wörtorbuch giibo. das dioson nampn verdiono**,

ist in hinnifht d«T lappischeii spraclio \ ollkoiiirnen unjyorocht. da seit dom

jaiiro 1887 eiii an^fu]irlii;bes Lexicou lappoaicum von Fbiis mit 900 seitoQ im

tormato v. 4* oxisticrt.
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w»'i(i»'n. Wenn moglicher \veise die endunir nr/n ein reflex des ur-

spriinglicheu finnisch-ugrischen adjektivsuttixcs rj > wäre. so könn-

teu die genannten flossnamen einem beliebigen tiniuHch-ognscheii

stamrae angehört haben.

In der frage von dem yolksstamiDy den die «Komi'* in der ge-

gend der Wyt8chegda asgetroffen, kommt der Terf., anf gnmd der

biBtorischen angaben and der ortsnamen, nun scfalnss, dass es jngrier

war6n. Was die vom verf. zur bekräftignng seiner ansicht ange-

föhrten ortsnamen anbetriiFt, so failH er sich hanptsftchlich an Eu-

ROP.Eus; Illan mw«s aber btMUfikeiu dass die vou Europ.kus aus-

geliihrten forschunjreii iiber die ort.^iiainen, u cnu auch einige von

ibnen aufmerksamkeit vcidienoii, im {^losscu ganzen recht phau-

ta^tiseh siud und deu forderungen der heutigeu wi8seDSchatl ganiicht

enteprechen. Der verf. fUhrt folgende ortsnamen an: Kiifsvlinjda

beatebt nach Eubop^us aas vyt ('gras') > und ktg^ ('ärmel'), eine

erklänmg, die man nnr eine mntmassnng nennen kann. Dann:

»Der name des nebenflnsses der Wyt8chegda Fof (Bojb) kann durch

das TOgnlische uot (yojb) '&rmel* ' erklärt werden'' ; wenn das wort

«or*&nne1\ we!ches idi in den mir zugänglidien wogali8chen quellen

nicbt habe tinden könneu, uirklich existiert, so ist damit ja noeh

nidit bevviesen, dass Vof und noF uirklich identiseii sind. \\'('iter

sagt er: „Der nanie des sees Sitului- bckundct in seinmi letzten

teil unzvveifelhalt ugriselie abj>tanimung" ; Euiioi'.Eus behauptet das

wirkUcb, aber es inuss bemcrkt werden, dass Siudur vollkommen

mit swei sjrijftnischen wörtem iibereinstimmt {sin 'aoge, mäscbe,

kleiner graben, kleine nmde öffirang* u. s. dor *rand, seita' u.

8. w.) and dass bis jetet seine »ngrisGhe abstanmmng" * nicbt be-

* Vfl^ meiiMn aoftttte in der .»Festokrifl til VUb. Thomsen*, «. 2B7 v. IL

* B«i EimoPAUS («Ofo jrropcxMift npoAi** ^: «t^ (ans uigt, uigit) *wiMe\

Sjpe. Mu. H^mji. Upoc»., jnU mouftt 1866, •. 63: wifti^ = VMaoftrmel'

»BOAHBoi pyxan*).

s Vsnim nkht duroh du wogQL «of, vuof, *freie gande •treeke «iviaoheo

aw6i laadspitsen anf einem flniae (rnas. ufieoV?

* EimoPÄUS (,00% yn^KoMi Hapoi*", s. 12, \^\. Suomi 11,7, s. 18, 19,

41) alle naman der socn, iu demn endiing t-r, enthaltan iat^ duroh

daa wogul. tor, tur {AbXQviat: tOfp t$r) nsea** erkliren.
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wieseii ist* Schliesslirh luhrt der verf. noch den nameii des flus-

ses Egra (Eipä) an. Das ist aoch alles, und das \verden „die von

1018 anf grniKl der ortsnamen gemachten scblussfolgerongen Mu-

sichtlich des gebiets der jugrier" genannt

Dass die wogaleii vnd os^aken einstmals wesilicher and slldfi-

cber gelebt haben, wie jetzt^ davon scbeinen Jedenfalls Ihre berfthmn-

gen niit den intniem > so xeugen. Wann nnd in welcber periode die

ubersiedelung der wogulen und ostjaken an die jet^igeu orte vor sich

ginjr, \vill ich hier nicht \veiter berdhren, tii^^»' mir hinzu, da-^s die

histoi ischen quellen, die diese frage bolourhten t ine eingpheiidere iin-

tersachung von seiten des verfassers verdient hätten ^. Beiläalig wiU

' Dasd die iranier (masftaget«n i, mit donen die «'ogulen und ostjakpn in

beriihrnrif^ kamen, das vnlk waron, „das die al)liiin;;o des Altais* bo!»etzte, wie

ilor \ *>rt. iin/.unehmen scheint («Ilepiuiu'' s. 143^, ist nach meiner oieiauog achr

unwahr8chcinlicli.

* Ii h filhre nur ein beispiel au. Der veri', apriclit ; „(1*1)jihkr" s. 1()7 i

von dom oinfall des voguUschon fXlrsUn Asyk iu "lie Wym. wobei der bischof

Pitirim getOtet wttrde, und Bchliesst auf grund einigor dfttA, dass ^dietie wogn-

lea iiiiw«ti Ustj-^V^m Iftngs der Wyt6chegda nooiMliaiertoiii'*. IMeier trognlen-

deoMin tMtpviikt d«r verf. nioht geoDaner angiebt, wifd in der a. g.

Archangelaolien Chroiiik anter d<w jalum 8968 = 1455 enrllmt ( „es klm

d«>r wogiileiifttr8t Asyk, mit seinem aolme Jummhaii mit einem heere Tom «o*

gnlenlande stur Vytaoliegda, nnd aie ermord«ten den permisehen mbiachof

Pitirim", nnd in der Nowgoroder IV Chronik hdeat en kurt von demaelben

jalim: Ml>en enUachof Pitirim Ton Perm enn(»d«ten die wogulen*, IIoi. Oo6p.

P. Jl. IV a. 147). In der Arohangelaohen Chronik unter dem jahre 0901 = 1488

aber heisst «e ttber den cng der nisscn gegen Asjk: »Der groMfllmt Iwa&

Wnsilj( \vitach sandte ein heer gegen A.nyk. den Nvognlischen fllrsten, nnd auch

naeh Jugra znm grossen fluss Ob (bi K)rp.v ira 06b BejinRyio ptKy)". Da«

rns-^ische h<^<>r. unter «ler tVihrting de» wojevMd Foilor Kurb-;kij < Schxvnr-

zen nm! I u an l \vunnwitseh Saltyk-Trauin. stiesf» mit ili ii udirulin „aii der

iinimhinji des Husscs l'elyn" („na ycii. ptKH IleJIUHR") /u>iViiiiiifTi, diesem

kampt", HRfrt di*' Chronik. „lielen viele der \vosriden, abe>- ilor \voiruliselie fOrst

.Tnmsehan Hoh". Dasn ^ilie mUndung des Husse» Pelyn- iclcntiseh ist mit der

mttndung der Pelym, einea nebanfionea der Tkrda, wo auoh jeUct noch wogo-

len leben, darttber kann kdn sweifel hemoken. Der fUrat Jnmachaa «ar, wie

«ma dam angeflkhrtan aitat hervorgeht, ein aohn Ton Aayk. Weon man an er<

iUureik wOnaoht^ wo dieae wognlMk gelebt haben, mnaa man aaratftUoa dodh

wohl den wohnaita deraelben dort anchen, wo man die wogalen ttberfallen.
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irli nnr bomorkeu dass der verf., augenschfinlich naih. den «Un-

teföuchungcn • Lkhkbero's, sagt (»IlepMflRH**, s. 109), dass einige

vprfasser ,,mutiiia88iiDgeD hinsichtlich des frilheraii anfeothaltä der

jugrier in den von ons Termerktea gebieteQ** aoBgesprochen ha-

ben, aber dass »keiner Tonihnen, wie LKHBBiBa richtig bemerkt,

b6wei8e fttr dies6 seine matmassaDgen gegeben hat**. AolTallend

ist^ dass der verf. hier das zitat am Lbhbbbbo abbricht» obgldch

dasselbe voUst&ndig folgendermassen lantet: „Bewei8e hat keiner

dieser Schriftsteller flir seine Meinung beygebracht, nnd es mögte

auch \vol schwer geuesen seyn si<* zu tindcii: oine sortrtaltif^f Be-

nntzunpr aller Aiigabcn, Nvelche zur Ausiiiittrluiiir dor Lage jeue«

Landes dienen, fuhrt zu einein ganz andein Kcsiiltate'*. Dass I^ehr-

BERo, nach genaueni studiom der frage zu der iiberzengung ge-

langt isty dass da» land der jugrier zwischeii dem 56^ imd 67<' nörd-

licber breite, Tom nördlichsten Ural 08tw&rt8 n. s. w. sich erstreckte

nnd ein nicbt nnbetrftchtlicher teil des iiordwe8tlicbeii Asiens war,

ver8chweigt der verfl, während er die entgegengesetete ansicht des

professors Zamt8low8ku anf&hrt^

nich »ber dort» vo ne a«ttwt Mig«griffiB& liftbea. Diese frage betrefltekd siehe:

Lburbbrg, Untereuoluiiigen e. 26, 8ou»w»w, Hcropu Poeete Y (»nflAge 2, •. 102

ff.) diioMKO, OepMClM jftTMie» 1, s. 21, 81 (fUr d. jahre 1466 tu 1488).

' * In der that |{iebt der veirf. (»DepHflu* s. 110) die eiieioht Zamy8L0w-

8KU'fl niclit genan genug wieder. Zamysi.ouskij ineint freilichf deea der nämä

«Jujcrra." sich. nach don iiltpstpii schriftlichon donkrnäloi-n auf da^ Innd benefat^

des im vom Ural lag ( FqifiqpaTefiBi, 3aa. Hct.-4*hj. ^ac. Jliii. CQB.

yHBB. XIII, !*. 139: ,,auf firuiid d< r ar<;tinif'iiti' uiid s< Idusslolfjprunjrrn, dif* N.

B\nsn\v in Hienoin aulsatz „OMepKH pyccK. HCTop. re orpa<t>iB", -i. M, 58-55 an-

luhrf -^itnl wir bpreit zu/.u^<'stt>h<'ii. «la^i^^ ilic hfnfiimin;^ .Tn;;ra in unxom sclirift-

lirlu ii licnknialtTn ims doni XII—XIV jahilitnnl<Tt sich auf das land lipzieht,

da.s im westou vom Tral la^".. Abor vom XV jahihundt-it. wo die naclii-icliton

ilber di«'Hf» lämh r roichfr wurd(>n, sagt er doutlich: «vipllBicht wurdp das an die

iiordwestUchi'ii abliängo des Urals stossende gcbiet auch noch fortwähroiid mit

dieeem namen belegt; aber su dieser seit vnrde iiiu(wetfiftlhaft aaeh daa land

an den Ostliohen »bh&ngra des Urals, im ^tem dee flnaaee Ob Jngia be»

nannt* (s. 188). Da profeesor 8iiirnow gerade ttber daa XV jalirhundert luid

die spitere seit qiricht, ka&u man wohl nicht gut behaupten, dass die anidcht

prof. Zamy8L0WSKm*s der seinigen sehr Mnahe* komme.
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Gegen die vom verf. gemachten untei-suchungen die tschcro-

micisischen und mordvinischeii namen betreffend, will ich in aller

kttrze folgendes bemerken.

1) Es ist Bchade, dasa der yerf. nicht im aUgemeinen die

grttnde angegeben hat, wmm er einen namen f&r tscberemissiBGh

Oder mordwini8cb h&lt nnd mit welchem techeremissischen oder

mordwini8chen wort der resp. name nach seiner meinung zosam-

mengesUillt \verden soU.

2) Uuter aiidercm g"iebt er aber aucli vvörter turko-tata-

rischcr abstanimuiifr tur niordwiiiisrho aus (z. b.: ^MopABa", s. 9,

Kouak, Ihraj), und zählt solche namen zu den mordwinischen, die

ihrem lautlichon ban nach numöglich morduinisch sein können,

z. b. ebendaselbst 8. 12 ihtt^evo (lUaxaeBo), Begovatovo (Beroaa-

TOBoX Bebjaevo (EetifieBo) n. s. w.

3) In »HepeHHcu" (s. 10, 12) kommt der verf. zn dem schlnaa,

dass die techeremissen «zuischen den flikssen Oka nnd Snra<* „9M-

lieh von der Wolga" gelebt haben, nnd in «MopAna" (s. 15) fol-

gert er, dass die mordwinen „in der lUtesten periode ihrer ge-

schiohte die geirend z\vischen der Wolga, Oka, Sura und den ne-

bt litlii.ssi ri (bM- Mokscha iiinegehabt haben": also hätten die l)ei(b'n

viilker ungetäbr diesdbeii ortc btMvohiit (der schatzkiscln" und

spasskiscbe kreis des tamboMscben gouvernemeDts und der kra*uo-

slobodskiiäche kreis des pensenschen gouvernements \verden mit

grosser bestimmheit in »HepeuBCU*', s. 10, för den Mheren wohR-

sitz der tscberemissen nnd in »HopjiBa"» s. 15, fikr dei^enlgen der

mordwinen ansgegeben). Dass an diesen orten mordwinen \vohnen

Oder gewohnt haben, kann als bewiesen angesehen werden; wabr-

scbeinlich ist ancb, dass viele ortsnamen, die vom verf. (^HepeMRcu"

8. 11—12) fftr tseheremissis(^he angesehen werden, in der that

mord\vinis('b .siiid (z. b. SiruKiuft = 'seitenuiesc', Pirimonin =
'kictVrnzNveig', Picnujnfi — 'eine mit kieferu bevvaehsene \viese';

soNvohl das erste uic das letztf \vort enthRlt eine genitivendung

der mordwiDiBcheu bpraehe); die \vorter auf i/uf/- können weQigsteas

ebenso gnt mordwini8ch wie tscheremissiscb sein: mar mordw.

'bfigeU.
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Man muiss jodoch ziiirt ix ii. dass dci verf. finnisch-ugrische na-

inen aus solchen orton angefiihrt haf. \\ o jetzt keine finno-ugrier

mehr leben. In folge der unsicherlieit der Tom verf. hiDsichtlich

der ortsoamen gemachten nntersnchnogen, kann man ana dem von

ihm angefUirten leider nor sehr irenige annehmbare schUtese «ehen

nnd ftberhaopt keine solche, die nicht ebenaognt aach anf grond

der geschichtlichen nrkanden gemacht verden könnten. Jedenfalls

aber behftlt die ansehnKebe vom rerf. znsaramengestellte samnlnug

der Tiamen als material fiir kunftige untersachungeu ihien uissen-

schaitlirhen vvert.

Zum srhliiss niir ntich eine benierkung liinsichtlirh der hypo-

these iiber den triiheren vvohnsitz der wotjaken. Der verf. Itihrt

die ausgesprochene mutmassung an» dass die vvotjaken viellricht

identisch seien oder in naher Terwandtschaft mit dem stamme BoMf»

der roBsiscben chroniken ateben, der im we8t]ichen teile des benti-

gen Petersbnrger gonvemements wobnt; hinaichtlicb desaen bemerkt

er (^BoTflEB" s. 11): »Die frage kann^ wie Herr 0stbow8ku rich-

tig bemerkt, nnr anf gnmd eines vergleicbenden stndinma zwi8cben

der spraehe, welche der rest der »Bojb" spritbt, und dem wotja-

kischen gelöst xvfideii. So eine untersuchung ist bis jotzt nnch

nicht tremarht Norden, os scheint aber aiicb koin material (ein

uörterbiicb dt i- sprarbt^ der BOAfc) liir dicselbo voi-zuliejrrn''. Eine

wotische grammatik nebst sjjraebproben und wi»rt«M verzeicbnis

Ton Ahlqvist existiert alior schon seit dem jahre 1856 (ein teli

der sprachprobeni wotische lieder, sind mit beifttgnng einer deut-

schen flbersetznng in den M^langes Eusaefi III, a. 207—2d6 von

SoHiBFNBB pnbliziert worden); allbekannt ist es ancb, dass die

wotiscbe spracbe ein westfinni8cher dialekt ist» der dem flnniscben

nnd estnischen sehr nahe steht (der name vod (eodi) = woti8cb

rnd(fn, finn. ninja 'keil' (russ. ^KjiHH-b"), vgl. den estii. namen

Vuiya, der dieselbe bedeutung hut) ^

' VViln-^^hmsrlnvort xväro ps, dass in dor rn.«si?M Inu sjiiuolio die adjok-

tlTo: «BOTCRiii'* ^\voti!»ch( und ,80Til4Kiii v«o<j*'*'**< ''^ nicht vor\v<M-h8*lt wilrdeu.
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Wa8 das alte geistige leben der iiiiiijscli-iigrischeik stftnune

anbetriiit, so kana man in der hinsicht ane den sprachlichen tbat-

sachen imd der volkfilitteratar nar veiiiUtiilgm&ssig weiuge scUOsse

aieheii.

Vor allem ist bis jetzt noch die fraj?e offen, in wie weit man

die reicht' tinnisch*^ volkspoesio als erbe der zeit zii betiachten

hat, \vo die finnen sich nocli nitht von ihren närlisten staninifj^c-

nossen abfresondert hatten. Hier \vill ich uur auf den umstand

hinweisen, dass die äussere Ibrm der tiimischen nnd einos teils der

niordwinis( hen poesie, wie die letztere ims in den «Proben der

mordwinischen yolkslitteratiir'* von Paasomsn entgegentritt» eine

in die angen faUende Umlichkeit zeigt» waa anf eine teilweiBe

gleiche abBtammnng hinzaweisen scheint^.

Von alien finnis(h-ugrij<chen niytholofrischcn nainen ist dns

finn. Tlmarl ('gott drr lilff), \votj. unnar, syrjiin, jcn (— tiiiu.

ilma) das ältesto. Dann lolgt: \vestfinn. jumala 'g^ott". \\clflicm

das tscheremiss. juma 'gott' enUpiicht; möglicli. das.s hierher dik>

mordxv. jon- statt *jom im worte jondol (aus *jontol) 'blitz', \V(»rt-

lich wahr8cbeinlich 'gottesfener', gehört. CASTBto meint, dass die*

ses wort nrsprOnglich «himmel** bedentete und der yerf. pflichtet

dieser ansicht beL Ich sehe jedoch die beweise zn gnnsten dieser

ansicht f&r nicht stark genog an. Die vom vert aogefUirten:i«<^

jumal SS 'die nächtliche seite des himmels', ke&dmUjuiml = *niittäg-

liche seite des himmels' gehören garnicht zu diesem \vorte: dioses

jumal — nnmal, uimäl 'qnod infra est' (in der bibeliibersetzung

tritft man nacb Budknz' xvörterbucli jud-nimäl 'soi)tpntrio'. biich-

sUiblith: 'das was untor der nacht ist'). Nacli meiner nieinung ist

die erklärung Budenz' viel \vahrs('hpinli(*ber, na(!h \velclier das

wort jtfifto- mit den finnisch-ngrischen wörtem die 'gut— gliick' be-

deuten (magyar. jöy starnm: j€tva *bonii8*, java 'bonnm ejos', javaa

*niagQS, divinns vates*, TOg. jomas *bonus, dexter', osljak. jem\ m-

sammengestelit wird. Meines dafitrhaltena kOnnte der stamm/ufmip

[ V;;l. jozt (lou aufsatz von Paasonen: Itäsuomalaisteu kansojen runou-

dMto, Valvoja 18i)7, a. 78—78).
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vrspr. nnr 'gl&ck, gut' l)edeiitet haben and Beine anweDdang als be-

Keichnniig gottes anf dem arischen eiaflus berahfin. Es ist ra

merken, dasB das mord. pmm, pae = sanskr. hhagors^ 80wohl

'gliick* wie 'gott* bedeotet (vergl. slav. Smh nnd öoiohmA^ weksheB

irsprOnglich oder dnrch eiitlehinnig im znsamiDenhaiig vit dem-

sellien arisehen wort6 steht), nnd deBwegeii ist nacfa meäier mei-

nnns: möprlich, dass, gleiclnvie paras, paz eine entlehiiun^, das

\\ (ii t jiniut- ( jinmiln) eine iibersetzunjr ' aus den arisehen

siJraciicii \vHn' \\ ir haben oben schon ein anf dio mytholopie

sich beziehendes wort arisehen urspninjrs: mord. a^oro. azijr herr,

gott' (sjnjän. oeyr, uotjak. uzyr 'reieh'), wo{r. öt(*r 'heldenfiirst,

gott*, angeiUhrt. Ohne mich weiter in die einaelheiten der mytbo-

logischen fragen eingnlaasen, da sie die grenzen meiner an^abe

ftbersteigen, wollte icb hier nnr die aufinerksamkeit anf diese

fftr die iiaoisch-ngrische mythologie idcher sehr wichtigen fakta

lenken, welche in einem gevrissen grade die vom verf. ansgesproche-

' In wotj. vfirsnd "'1<^r vnniplunst<^ S( hnt7.;rcist «leK mpnschen n. sm-

nns hansps' Uo<lput4'f «las Iftztorc sutf W(>hlstaiirr. wnhrflchpinlich

- linii. luutii "pii'f iarn' uIm i <la-s crsltTO gliiid do.s wurt>'>- siolic \VirH\i\\x. Tio-

tdja votjaakkifii myr. ilojj;iia«ta s. 8, Suomi III. o, Mi NKai^i, Vuijak -«zötar s.

683i. Dit» bf'^^putuIl;^^entwickeluu^{ dos wotj. -iiid wärp wohl gaiiz wio dio des

fiiin. juinaihi) zu orkläron].

i' DfiH mafry. inuhhii oran ' kOnntc. BrnKNZ nobst <>in<'r antlrron

liypothese Vf-imutPt (Majjyar-u^jor szötAr s. 145*). uiit finn. änui zusanunenhuu-

g(>u (vgL fiiin. inhnii 'aii^*'' : magy. szem; finn. kulma 'angulus': nliHä4eulm$,

otta4tulma 'tempus (mpitis' : ma<;y. hom' in honMt 'frons^). In duoem iUI»

wira die mytliologiache bedentung von tima n. a. w. «Is fiimiaoh-ngrisoli ansn->

sehen. Die sasftmmenatolltrag Ton imäd mit jumak», von Hi'mfalvy nnd Auch

Ton BuDBMZ hervoi^gehoben, muas men ymhi nus lautlichen grdnden fnllen

laasen, weil jvma- im me^uriachen eine gens andere entsprechong Imt (sielie

oben im texte u. gleich nnten).

BetreifGand dae erbUtanis des jvnuhla ra dera arisehen worte habe icb

die oben im teste angefllhrte auffiusmig sehon flrttber ansgesprodiea (aiehe

Kalevala, H. Selityksiäi Hels. 1806, s. 100) und icb glanbei daas de natttrlicher

ist, ais die von BunsMZ, Ifagjnu^ugor SEdtAr s. 148 dazgestellte {jumaia— ^g^ttck-

lieh, wolilhabend\ weil mau gott als einen reichen groasen herrn aich vontellte).
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sen annchten hfttten modifisierea lOmm (siebe «Hopxaa* 47;

ffBorara" 207 a. a. st).

Im vorherpehenden habe ich schou beispiole fUr die philologi-

schen nngenaoigkeiten des verfassers bei^obraclit aod wiU die be-

sprechang mcht weiter mit dergleichen in die Ifloge ziehea. Icb

möchte nnr noch hinznfllgen, dass man nieht selten eine genaaere

qaeUenaogabe vermiSBt (manchmal scheint es, als wftreii die quellen

ans z\veiter hand zitiert) nnd dass oft eine sorgfaltigere korrektnr

zn wQi)schen wftre; besonders ftrpferlich sind f&r denjeniRen, der zn

deu (juelleu selbst greiton \viU, die hinvveise mit fiilschen zitferan-

gaben.

Eine andPTC fra^e, die nicht dor finnisch-npjisfh<»Ti mj^thologio angchOrt, isi,

wie> die indinche doppelbodeutxin^ zu f>rkJArcn i»t (ob thaga-n iniUioh als 'sp-

gciiitpcndoiur, wie meinm irinem die gewOliiiliche erUlrung Imutet, oder «of

iiKend eine andere wei8e »ufgefufit wurde). Es iflt niobt uninOgltch, dMs

die beiden bedentimgea Ton jmma- *gUlok* und ^gott^ — daak dem enaoben

einfinsse sehon fia]ii«ih>ugfisch eind. Im magjrerisolieo konmt ja, irie

flcbon oben in texte henrorgehoben, neben dem woiie jö jma 'aahis,

bonnm* aveh yooo* (gtftma», JmfOt) ^mapis, incantator, diviniu vates* tot,

wclcbes ein atammwort mit der bedentnng 'gott* orauevetien lioase (vgl.

BUDEMS a. a. o.). Sc1iu-iori<;koiten, die noch nicht erlodigt worden sind, macht

drr ninstnrnl, da!*s niclit dio lorni Jtiffix «nndfm tmr /<>» in dor äU4 r<^n litti^ra-

tiir l>( l( ;;t iai. Pttr jVi» i«t neuUcb von K. Szily (Ma^^yar >.'v. lv.>r XXVIII, s.

2Hy tl.) oino nono ftyrnolosio vorfjcschlairpn worden ijos <; *j'oiihofi, stftmmwort:

joiih "<>xta, intfstiim j. Obfilcich dio^o %'nr'rost hlaf;(>no ('t% niolop:io nicht ohnn \r\tr>-

r«'sH»» ist. int dio von ihni aii<;< ii<>iiniii ii<> lautlirh»' i tit u i< kfliin^ doi h nli tit i_'aiiz

unxwoifolhaft ; anch «lie orkliinin;; df«r bpdontun^' kaiin i< h iiii iit iil). i/«'U-

irond fiiidPTi, »oil man mrinos wis.sons hoi d< ii ulidi nmi?yaif*n keino ^ha-

nuipicina'' iiat aufveisen könuon. Mir scheiiil om, das» man schwerlich, wie

SsiLT es Uint, jidt von jaoa» trennen kann (naoh meiner quantitätiitheorie

kOmnten Aie venehiedene quantitliastaftii verbrvten); hier isijedoeh nicht der ort

anf diese fkrage niher cincug^en. VgL jetat aooh Yik4r, Magyar Nyelvör
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Hiermit schliesäe ich meine beurteilang ab. 8ie könate viel-

leicht als recht strenpr eracheiiieDy aber ich hielt es för meine pflicht

meine meinong anfrichtig aosznsprechen, in der hoffiiong, dass der

Terf. Tielleicht nntzen fttr soine sp&teren arbeiten darans ziehen

könnte.

Ich bin freilich der ansicht, daas man mit den anf spracbliche

tbatsachen sich st&tzenden hanptresnltaten der onterenchnngen des

verfasscrs nicht ubereinstiiiinien kaim, iiiid ich muss .sa.<r»'ii. dass hin-

sichtlich der ältoston trcschiclifc der ostHrmischon stilmiiu' die heiiti^e

spi aclnvissonscbail toiiut isi' zii ^miiz aiidcrn rcsultatcn fuhrt. teil-

\veise aber die mögliehkeit giebt soiche schUisse zu ziehen, die der

verf. vollkommen au.sser acht gelassen hat; zugleieli kann ich jedoch

nicht umhin znzngestehen, dass schlttsse ans sprachlichen that^chen

zn ziehen nnr ftir den möglich ist» der selbst diese tbatsachen benr^

teilen kann, mit andern worten: das kann nnr der sprachforscher

thnn. In anbetracht dessen, dass das betreffende gebiet keine

XXym, 1899, 8. 174; Beiii» erUlnuig von jtmaKBet als *Bmib«rer* wird dtircb

di« finniscIieD epischen lieder nicht bewieflen.

Bine aebr intereeannte sttMunnenstoUung iitt neulieh von Bkla ViKin

(Mftgyar Ny«WOr XXYm, 1809, s. 174) g«nncbt word«n: flnn. arpa *wabr>

MguiigswerkBeiig* (Bekvall: ^virgm Bcrntntoria Buperstitiosa 1. divina nd x«8

incognitaa dategendaa*), arpi^ Vahrsagcr*: magy. orvot *axzt\ im aseldeirdiaL

«in» 'saailt^rer* (vgl, slav. vrae ^ant\ nrapr. 'hexenmeiater\ wie s. b. noch

boQte im savbiHrlion . Ohtio mii h nbor aeine weitAr«n flusammenstellun^t^n

nnd etw«8 vei^ehenden mythologiscben Turmntiinrron auiisiilasaen, aobeint

mir die sttsammpn-^tfllnnf; von arpa: onnu nnfuKn-kHamkcit eu verdionen.

Wonn HiV sirh rit litiff fr\vip«««», h&tt^^n wir in iliosi^m worto oin spracli-

liclus ilonkinal ilt»s finnisfh-ufirisrlien Mcliniiiniiotitnins zn ilcm finii. \\i>vt

liiiif 1)1. ruorhiM' Vor». lortuna; animlns oruaUhi, in iin inbranan tym]»ain nia-

f:i<i, .|noTios ]>vi1sabatin% iniponcntius" ; ist ur- sirlur 'tichhi>rn' im \votj. ur-

Vt*-' li »ililing.HlPs»t bci dei den »arapuli.Hcheu «otjukon yi Dio «icsihiclii*' iliosoa

wort08 bietet aber grosse sohwiengkciten dar, din nicht ho leicht erledigt wer-

den. Es g^iebt in den turko-tatariaeben spraoben werter, dia »ovrobl d«m

laute ala der bedentung nach an die finnisch-lappiaohen nnd magyariaohen

erinnem: acboxinob arba, aagaiaoh orby, teleutiadb n. altaaacb orit Mer aehll-

gol, mit dera der sebaman »eine tFommel acbligt* — orte (in aebr iKelen tttr-

kiacben dialekteii, aiebe Badlofp, Versudi eines W4}rteKbttebes der Tttrk^dialecte
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vorhergegangenen arbeiten aiifzaweiseD hatte, deren fertige er-

^ebiiisse der nicht-spracbforscher zn bistorischen zweckeii bätte

ansnatzen könneo, nnd da ein teil der von mir vermerkten mftngel

selbst in spiachviRsenschaftlichen arbeiten an«,n'troffen wird. finde

ich, dass iiian voin vcrt'. nidit iiiflir hat er\varton könnm; uiau

hätto inir inohr yonauiirkeit, mvhv vorsicht. mehr zuruckhaltung

bei ilon srhlnssl(>l|j:«'!nn<it'n crNvartcn k<>iint'i).

VVenn die arbeit des protessors iSMiiiNOvv uur vom sprach-

\vis8enschaftlichen staudpunktr aus zu beurteilen wäre, könnte ich

för meinen teil micb nicht fiir prämiierung der arbeit aussprechen.

Aber man muss nicht ansser acht lassen, dass diese seite nicht

die eiozige seiner arbeit ist nnd dass sie sich natfirlicb ate die

schwächere erweisen mnsste, da der verf. selbst kein sprachforscher

ist Indem ich in betracht ziehe^ dass dem verf. anch in philolo-

gischer hinsicht «rtnvisse verdieustc anznrechnen sind: da.ss or ein

\vos<MJtlich nchtitri-s liild von der u otjakisch-syrjänisclu-n kiiltnr i?e-

zeii hnet, dass fr den tnrko-tataiischcii kultnreinfluss aut" die tsche-

reniissen und uotjakm Ix-handtdt liat. dass er finnisch-ujriiscln'

ortsaameu au »oU-hcn orten ant'ir<n\ieseu, \vo die finno-ugrier nicht

mehr wobnen nnd material fur spätere nntei-suchungen auf diesem

gebiet gesammelt hat, und dass er ansserdem bibliographische iiber-

I a. 8S5i Itexen, behexen, bezaubem, vahraagen, becipreohen (kranklieiteii)*

;

arbau (kirgis.) 'listige antwoTt\ (Bu«ba*dial.) ^h«xeret*; urbs}*, turbak (dacbBg»-

teusch) 'IV^ be^g, liat, besprechnng, hmcerei'; orteyf* (dschagatauch), arbakn

taus OstrTurkeatan), arbaudgy (Baraba-diaL) 'hexenmeiater, aauberer', vgl. arim
(teleut., altaiach, IiebedHliaL) ^miirm«hi| mazren, unvillig aain^ Daa nagy. wort

itrvo» kOnnto naturlioh ein trnkisdu s lohnwort aein, welohe8 iigend eine form

dea tttrk. arbayci u. a. w. wieden»picgelte. Aber waa s<>11 man von dem tiirk.

orba «agen V Stclit ps im zuHammenhang mit dem tUrk. arba u. s. w. ? Uml

i«it soitio älmlifhkoir ttiit tinn. nrjta. 1]>. vuorbli*' niir zufälli^, odor oxistiert

nnd aut «pli hcn w< i^i n, ii ^ifiidvvtdclje bezichiuiy: iiiit <lfm liiiii.-la|)p. uiid tiivk.

«(irtcni r Hi-^Ih t liat inaji Ja koiiip (iirkisrlsci! N lmxvi^-tcr im finnisrhou iind

lappiacheii iiac h;ifw ie^eii. uud dii so -sind ja am h » jirimi \m\valirsrlioiiilicli. E-*

fällt mir iiirht oin in dioser kiirzcu lussnot*» luic h aut dioso tVagon, dio tiir

die goischichto de^ HcliaiiianiHniUH von grosser virhtigkoit siud, eiuzulaäseu. Ich

habe dieamal aie nur anfatellen voUen],
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siclitcii der lilfiatur die tiiinisriuii sliiiumc ;^t';i^i'l»en hat. iintl

iiidcin icli znirlfMch mir eilaiibc daraul' liinzinveisfii, dass dioso vier

arbeiten, die uiitcr vorhältiiisinässig unjruiistiir»'ii vcrhältiiisseu, weit

entfernt von deu »isäenschaltlicheD zeutralberden Kitöslaiid^ entstan-

den, jedenfiftlls von bedeatender bcgabnng und von seltenem wissen-

scbaftlichem interesse, welcbes attfinunteiung verdient, vorteilhallt

zengeii, bitte ich die Kaiserliche Akademie der XVissensrhaften dem

professor SMnurow dte kleine i)iäiiiie des grafen Uvabow gtttigst

zusprecben zn woUeii.

(' Dio klt'un'11' r\varo\v'scho prämio vvunlo deui Pioft s>or Smiu.nou iiii j.

1896 bei der 38:t(ten veiteilung dpr^olbcn prämio von tlor Kain^rl. Kuss. Aka-

demie der Wi8senfl4ihaften zu^csproclion].
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otteita Suomalais-ugrilaisen Seuran keskus-

telemuksista v. 189a

Ausziigeaus den sitzungsberichten der Finnisch-
ugrisGhen OeseUachaft im j. 1898.

' StlmogvaplUsolie littmtur.

(Vorgetragien in der sitsung der Oesellschaft den 30 april 1898, protok. § 29)

A. A. KySHfHom, H\H.iHma, o,ic:KAa h iihiuu ^fiitiyciiiiciciixi. ii AniiitrKUXi.

HElopoAueHb. Kpatn(Mii)CK-i. 181>S. 8:o. Seite ll>7 — 21vJ. ( Wohnatiitteu, trach-

tenund nahrung der eingeborenen von MinuRinsk und Atschinsk, von A, A,

Ktunetzof. Krasnojaisk 1808). — ICt xahlreichen illnstrationen.

Dieses werk bildet einen teil in der icihe von piiblikationen, die

dasstatistisrhekornitee im gouvemcmeut .lenissej iiber „die eingeborenen

od. fremdviilker von Minusinsk und Atschinsk" verötTcntlicht. Die

erkläning einiger eigeDtamHchkeiten dieses irerkes sind wahrschein-

licb ID dieaem uimitftnde zn snchen. Eratens werdeii wir nftmltch gar

nicht darftber aofgeklirti welcher nationalität oder welcber raoe die

fremdvGlker des enrfthoten gOttTernements angehSren, deren woh-

DttDgeo, trachten and Dahntng den gegenstand der untersnchtingeii

der erfa8<(crin bilden. Diese einwobner werdeii nur „freindvölker*'

(BHopoAUiJ) gejiannt — gerade so, wie die ^riechen alle nichtgrieclien

„barbaren" nanuten, — und werden nur durch ihre administrati-

ven l)enennungen specifizirt, oder in diesem falle, durcii den uin-

sUind, dass sie eben in der uähe der russischen stadte Minusinsk

und Atschinsk in Sibirien wohneD. Beiläufig werden die nka-
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tschintsen" erw»ihiit, von wel{'licn wir jedocli iiur crfahren, dass sie so

wenig russifizirt sind, dass iiianches altertuinliche auch anderswo

mit der benennung „katschintsischc sittc" bezeichnct wird (seitc 108

anmerk.)* Weiterhm (f>. 163) werdeD auch die »sagaitsen'' aDgeftlhrt;

wa8 abar dieses fflr eio Tolkerstamm ist, erfataren wir leider ebenso

weiijg. Id cinem nacbtrag zn eode des baches bat sich jedoch der

tölkerbegriff ,tatar" eingescblicben (s. 212). WabTscbeiiilicb setzt

die verfasserin torans, die erwftbiiteii Tölkerstämme seien ihver natio-

nalität nach bckannt. Andererseits werden uns die örtlichen benen-

iiungen allcr aii^cfuhrten pt'p:ensfände mitjictcilt, \\as ueniizstens

dcn linguisteu eine cutscliädiguii^ liir deu ubenervvuliDteu uin-

stand ist.

Zweitens wird beinahe von jeder )<Ieinigkeit urzähit, wieviel sie

kostet Da hieraa nocb statistiscbe tabelleo (kber die menge und

dcD wcrt verBchiedener irohDStfttten (s. 144\ der milchprodoktioii

(s. 190) und der kleidungsstllcke (s. 207—220) kommeDi 80 bat

dieses freilich vom dkonomischen standponktc aus eio grosses mteresse,

und trftgt weseDtIicb dazu bei die vermögeDSverbftltnisse der einge-

borenen klar zu Icgen, wodurch wiederum die verteilung der stener-

abgaben eine gleichmässigere werden könnte (vurgl. die anmerk. s. 191).

Dieses beisst z\vei flicgcn niit vinvr klappe schlagcn. und die ethno-

graphie zur ergebensten dienerin der administratiou luachcii.

Wa8 iät denn die etlinographic an und fur sicii, insofern sie

sich, wie in dieser abhandltmg, mit materiellen sachen beschäftigt?

Sie ist ein stndium der formen, und zwar bat die etbnograpbie dieae

formelle seite gemeinsam mit der arcbäologie, velcbe letxtgenannte

dieselbe in ihrer metbode nacbahmt. Der beste' beweis fttr diese

auffdssnng ist auf dem gebiete der russischen etbnograpbie Ton prof.

N. Hanisin in seinen werken äber die wohnung('n finnischer, tflr-

kischer und mongolischer vöikerstämme geliefcMf wordcn (sieho

„yTUorpaa'ii'iccKoe oöoaptuie", jalirg. 1895 und 1896). Ob der

verfasserin diese arbeiten als vorhilder gedient iiaben, davon er\vähnt.

sie nicbts. Immerhin sagt jedoch auch sie, dass ihrc abhandlung

darauf hinausgehe, die cvolution, oder die 'verschiedenartigcn niomente

keonen zu lernen, die in den nationellen formen der betreffenden art

bei den obenerwähntcn cingeborenen stattgefunden, je nach dero
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grösseren oder geringeren oinfluss, dcn die russische kultur auf die-

setben ansgettbt hat (s. 107 und 109). Hier fregt es akh jedoch:

sind deDD diese veTinderuDgen nur infolge des russischen eiDflusses

eingetroffen? lat z. b. der ttbergang toii dem lappl&ndischen zeit zar

jurte eine folge der rtissischeQ knltor? Ntin ist aber gerade die

entwlckelung anf deii niedrigsten stadien diojunigo, die in etbnographi-

scher hinsicht das grösstc und wichtigste interessc bietet. Die haupt-

aufgabe, die die vcrfasserin sich gestcllt hat, ist indessou eine cthno-

graphisch wisscnschaftliclie, und sio hat dirselbt; glflcklich polöst.

Ihr inaterial hat sich fräuluin Kusnetzotf durch einen aufenthalt au

ort und steile — wahrscheinlich im sommer 1897, obgleich dieses

niclit ausdracklicb erwähQt wird — geaammelt Viele aufschlasse hat

sie sich dardi archivstadien verscbafft und anch Icorrespondenten

sind ihr behfllflich gevresen.

Zuerst werden die wohnungen besprochen. Die primltivsten

formen sind die erdhfltten tkber der erde nnd das zeit Die ersteren

werden aus zusammcngeflochtencn baumzweigcn, brettern, stangeu

und erde gebaut, gehören abcr boinahe schon ganz und gar der

vergangenheit an, weshalb die verfasserin nur eininal die gelegenheit

gehabt liat eine solche zu sehen, und zwar eine, die ude und verlas-

sen war, weil ein naher verwandter der dort fruher wohnenden familie

in derselben gestorbeo war (s. 110 anm.)> AIso hat sich hier bis in

-die neneste zeit ein brauch orhalten, der noch z. b. hei den negem

in Afrika fortlebt, der nimlich, die wohnnng eines verstorbenen ihm

auch nach dem tode zu flberlassen. Eine ihnliche sitte scheint auch

im norden schon wfthrend des steinaltem geherrscht zu haben.

Die andere nrsprllngliche form von wohnstätten ist die s. g.

„schalaschc" oder das zt'\t, das man in zahlreichen vi is( hiedcnen

arten ilberail mi luirdlichen Asien und iin nunllicheii Kinopa vorfin-

det. Nur den uinstaiul will ich hervoriieben, dass bci den betref-

fenden tatarischen vulkerstämraen die ttir des zeltes nach oston hin

angebracht ist (s. 111, — iihnlich verhält es sich bet der jurte,

s. 119 w&hrend z. b. bei den lappen die zelttttr. sich nach

sflden hin Oflhet, i?as bei finnischen vOllcerst&mmen im aUgemeinen

der fall gewesen sein dflrite. Die yerf. unterscbeidet zwei arten von

^halaschen*, nämlich die Icegclförmige, deren ursprttngliches gestell
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aus o bis 5 niit der spitze jnegcii cinandur giistellton stan^^on nehihlct

wir(l, und ferocr die stuinpf-pyraniideDförmige, die derart konstrairt

wird, dass vior pf&hle in die erde geschiagen w^eD and das ganse

mit groesen stQcken IftrchenbaamriDde bedeckt wiTd (s. 112). Unse-

rer anaicbt nach dttrfte die letztere wo]mstäUe doch eher als eine i

primitive form der jurte betrachtet werden und dttrfte aie aomit zo

der dritten art der von der verf. aofgcz&hlteii wohnstätten gehdren.

Der typische nnterschied zirisehen der „scha1a8ehe* (dem zeite) und

dur juite bcsteht gtnadc darin, dass die erstere kegelfuinii^' ist, d. h.

wändc und dacli sind aus einem stuck und licgon in cinei cbene

w:Uirend die Nvunde und das dach bei der jurte eincii winkel hiiden

und aus zwei teilen zusammengesetzt sind. Auch in der vorstcl-

lung des volkes gilt eine stumpf-kegelförmige »schalasche^ als jurte,

denn auch sie heisst «ip' oder „ib\ wogegen die eigentlicbe «»scba-

laache" den eigenen ansdrUcken der voif. gemäss »alatachyeh* heisst.

t)brigens ist es anzunehmen, dass die jurle sich ans dem »schalaflch-

selt' eDtwickelt hat (Siehe H. XapyasBi, Hcropia patBHrifl sBuma
etc. seite 21).

Sodann geht die verf. ans beschreiben der jurte, als der jetzigen

nationellen und tyj)ischen wolnist;itten der ringcbureiieu iiber. Dieser

teil des vverkes ist der verdienslvullste und beste, und ist mit auto-

typien und rissen reichlich illustrirt. Ihrer äusseren form nach

kann die jurte 4, 5, G, 8, 10, 12 oder 14 eddg sein. Die konstruk-

tion und die einnchtung derselben werden ausfahrlich beschricben.

Das gestell, welche8 aoa stangen oder pfthlen besteht, kann mit

baumrinde, filz oder anderem zeng bedeckt werden. Oder aach

kOnnen die wftnde aus balken gezimmert werden. Die jurte aus

birfcenrinde muss jedes, oder irenigstens jedes zweite jahr von nenem

gemacht, die jurte aus filz dagegen kann sogar 20 jahre lang benfltzt

\verden. Noch heutzutage dienen jurten von eiufacher konstruktion

als wolii!statten vvähreud des sommers, Jc wohlhabendt'r der be-

sitzer einer jurte ist, eine desto rundere form liiebt er dersel- 4

ben, d. h. er baut sie mit einer grösseren anzahl ecken. Diese

wurden mit der einfflhrang der balken-jurtu gebräuchlich ; man

begann den grund ans steinen und erde, Bowie den fussboden ans

gestampflem lehm und aus brettem zu bauen. Der offeno herd wt
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in der niitte der wohniing unter doin rauclifan{?o. Bfiin cintritt durch

die tiir hat mau rechts die frauenabtuilung. Hier sind an den wänden

zahlrciche vvandbretter angebracht, mit einer menge gerätschaften

darauf, von dencn jedoch die meisteo nur sciimuckgegeaständc sind.

Links ist die abteilung der manner und hier sind längs der wand

zahlreiche kisteii and kasten «tfeiDaader gehäufu Im binteTgrunde

der jurte, der tflr gerade gegenflber, ist das bett des hausherm and

seiner firaiL Tiscbe nnd baake befinden sich in der in&nDlichen ab-

tctlang. Mit grosser genanigkeit wird die einrichtong der jurte be-

schrieben. Die rerf. zfthlt sogar eine menge amolette und bausgöt-

ter aiif, div, die tatarcu, die oft nur doni namen nach christen sind,

hier, wie aiirli noch an manchen anderon orten in Sibirien, anbeten.

Sodan II \vei den cino nicngt; ubergaugsformen zu denjenigcn

wohn8tätten beschricben, die infolgc des russischen einflusses gebräuch-

lieb geworden sind. Auch die wirtschaftsgebäude und der hof werdeD

besprocben and durch crläntemde pläae illustrirt.

In der zweiten abteilnng des aofiBatzes giebt ans die verf. eine

genane bescbreibnng der kleiduog, und zwar zuerst der mannltchen

und dann der weiblicben kleidnngsstftcke. Auch dieser teil «ird

durch mehrere antotypien und einige detailseicbnungen iUustrirt.

Die leUteren hätten jedoch weit zahlreicher sein können. So um-

stiindlich diese l)eschrcibung auch ist. ^rrden uns duniioch das ausse-

hen mchrcrer klcidiingsstucko und diu linzelheiten dcrsclben niclit klar;

und zwar gilt dicses sogar hinsichtlich der russisclien trachten. Diese

Dun wcrden als bckannt votausgesetzt. Wonn besteht nun aber

das cbarakteristische z. b. in der russiscben „o»nM", oder in der

KOXHquuia'*, welche die Termssten eingeboreneo zu tragen angefan-

gen haben?

Anstatt dessen wird uns der preis jedes einzeinen stQckes gesagt

Das iricbtigste, auch fllr die ethnographische geschichte eines Uei-

duDgsstfickes, liegt indessen gerade in der form des gaozen, 80wie

in der der einzelhciten.

Die manner trugen ehemals iiemden aus tierfollen, sowio die

jiularvölker noch heutzutagc thun. Dio hcinden und iiberröckc der

ersteren sind wciter als die russischen um beim reiten bequem zu

sein. Kragen, schulterstUck, armeleinfassung und saum werden oft aus
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verscbiedenem, ja sogar farbtgem zeog verfertigt; dieses finden wjr

jedoch anch teilwei8e bei den rossischen hemden, welche, falls wir die

verf. rccht vcrstanden haben (s. 152), ohne falten sein sollten, welche

let/teren jedoch, wenigstens unserer erfahrung nach, f^erade etwjis

fiir die russischc tracht charakteristisclies sind. Noch licute kann man

katschintsischu uiiinner ohrringe trageii sohen (s. IGO, 161).

Auch das hemd der tatarischen weiber, Dicht aber das der

riiaisiiiiien, hat lalten am haise und auf der schuUer (s. 161). Beson-

ders her?orzahebea bei der weibUcheii tracht sind die omaineDte, mit

denen yerschiedene teile denelben gescbmtlckt sind. Anch giebt uns

die Terf. eine menge abbildungem dmaelben, die von grossem inte-

resse sind, Sie werden hattptsicblicb mit roter, gelber nnd blauer

seide genfiht. Das muster w!Td erst aus papier oder birkenrinde

ausgo.sclmitten und zwar ist die teclitiik (ie.s.selbeii tamburin- oder

plattnaht. Auf schultiT, äriiiel, si Inihen und teppichen sieht nian

nieistens sterne, bhmieu, alitTlci kreuze u. s. w. Der riicken des

Uberrockes („sikpen ', „sigedek"), sovvie andere teile der kleidung

werden mit daraufgestickteo pflauzengairlanden u. s. w. verziert (s. 176).

Betrachten wir genauer diese mnster nnd vergleicben wir aie

mit anderen, die wir kennen, finden wir bald, dass ein grosser teil

derselben nicht so exdnsiv tatarisch ist^ als man Tielletcht anzunehmen

geneigt wäre. Auch die muster werden oft Yon einem volke dem

anderen geliehen. 8o finden wir zu den mustem N:o 2, 4, li, 10

uiid 15 typiscli eutsprecliende solche z. b. bei den mordvinen (siehe

mein werk: Tracbten und Muster der Mordvinen, Stickornamente,

fig. 41 : 21; : 19; V/ : 06 : und ^1 : o(»). r.ctrefVs des iimsters

15 oder des s. g. aukerkreuzes mag hier nur erwähnt werden, dass

dasselbc aucti eine heraldische figur ist (SackeOi Ueraldik. Leipzig

1899. S. 80. Fig. 159).

Leider sind die schmuckgegenstände nicht so abgebildet, dass

man binsichtiich derselben vergleichende stadien vomehmen könnte.

Die autotypie-abbildungen verschiedener klddungsstficke sind auch

nicht vollkommen befriedigend, denn von keinem einzigen gewande

bekomnien wir die rlickseite zu schcn, obgleidi dieselbe mit iliren

keilen, falten und ornamcnten nieistens recbt chaiakleristisch ist.

per wicbligatu und intercäsantestc teil der weiblicheQ tracht ist die
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kopfbedeckung, und betreflfe derselben hat man dicjenigc der mftdchen

und die der verheirateten frauen /.u unteischeiden. Worin jtMlocli

der luiuptiinterschied zwi8clien der allta^^skopfbcdcckuntr der madt licn

und derjenigen der frauen bestelit, g( ht luir uuvoUstiindig aus der

beschreibuDg hervor. Durch eine aumerkung auf s. 172 und 173

erfahrcn wir indesscn beiläufig das wcsentlichste in dieser hinsidit,

dass nimlich die mÄdcbea aogar bis 20 flechten tragen, die fntuen

dagegen nur 2. Derselbe nmstand wiFd anch in einer karien enäh-

long ans dem jahre 1852, die die yerf. in einein arcMv gefnnden,

erwähnt (a. 212). Auf grund hiemn, 80wie anch wegen der im

flbrigen 8o treffenden charakteristik, bätte diese erzählung einen plats

gleich zu anfang der beschreibung liber die trachten verdient.

Betreffs des iiberrockes mag uoch erwähnt werden, dass dcrsell)e

an drei versehiedenen stellen an der taillc niit ornamcnten (s. 164)

versclien ist, von dencn auch abbildungen vorliegen. Dieses ist ein

recht intcressantcr umstand, und cin beweis dafUr, dass der tatarische

aberrock seiner form nach mit dcm ttberrock der finnischen völker-

stftmme näher venrandt ist, als mit dem, der fflr die mssen eigen-

tflmlich ist. Das kopftnch im nacken zosammenznbinden scheint in

Sibirien als eine tatarische sitte (s. 168) angesehen m werden, WQge-

gen es in Finland fflr einen rossischen branch gilt Auch das tataren-

mädcben aus Minnsinsk trSgt eine gestickte baube nebst einem mit

quasten versehenen sackc, d(!r auf die schulter herunterhängt, ähnlich

wie wir es bei deu tatarenmädehen z. b. in der gegend von Kasan

gesehen balx-n. (Auch solien die tataren in Minusinsk aus der

gegend von Kasan eingewaudert sein). Bei hochzeiten irird eine mit

viereckigem kopfe versebene miitze aus fuchspelz getragen (s. 170).

Diese kopfbedeckung erinnert somit an die mQtze einer tscheremisaischen

braut Die ohrringe sind, wie bei den mordvinischen weibem, dnrch

ketten (s. 173) oder bftnder mit einander Terbnnden. Femor eifah-

ren -wir, dass das tatarenweib mehrere paare ohrringe trigt, welche8

insofern von bedeutung ist^ als dio archäologen dieses «Is eine fllr die

slavischen völker zu ende des heidentuuis charukteristische sitte

ansehen n. a. m.

Die dritte abteilung des buches beliandelt die nalirung, und

aucb hicr liudcu wir viel intercssuute uud ItsUrreiche uiitteiluDgeo.
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I nter anderem stossen wir auf eine ^gunealogie der railch", d. h.

eine tabelle nebst IjcsclireibuDg Uber die proilukte, die aus der milch

zubcreitot werdcn kuonen. Unter diesen ist der branntwein ^^araka")

das wichtigste. Bevor dieses getriinken wird, wird ein opfer gebracht,

wio ich sah, dass es auch die tschuvaschen thaten, als eine tonne

mit frisch gebrautem bicr geölfnet werdeii aoUte. Die tataren haben

da geiicht aus getreide, utalkan'* gcDannt, das an die finnische epeis»

ntalkknna** erinnert Hecht wird gar nicbt gegessen.

Rassland ist eine wäbre schatzgrube fQr etbnograpbische stadien,

und dennoch ist die etbnographie dort recht wenig entwickelt Das

Merk, woraaf wir hier die anfmerksamkeit des lesers gelenkt, ist

ein gutes zcichen fiir die zukunft. Ks ist die beste, auf autopsie

gegrttntieU' spezialbeschreibiiDg auf dem gobict der besprochenen

gegenstäiide, die ich in der russischen litteratur angetrof!pn. Wir

baben uns erlaubt in diesena aufsatze zieudich W('itluutig zu suin,

Weil das buch es eben verdient, und weil es ein talent verrat, das

im staude w&re nocb mehr za leisten, als wa8 nns scbon bekannt ist

Wir sind der verf. dank schuldig filr ihre arbtit und wir wan8chett

ibr glllck zn ihrem anerkennensweiten und nngewdhn1ichen erfolge.

Axel O. Hkikkl.

Esimiehen, professori Otto Donnerin alkajaispuhe

Suomalait-ugrilaisen Seuran moeikokoukaeaea 18*/xitB8.

Arvoisat läsnitoMjat!

Aasiaa voi syystä, ennen muita maanosia, kutsua tutkimuksen «

luvatuksi maaksi. Vuosituhansien kuluessa on siellä, muinaisajan

mitan mukaan, syntynyt mailmanvaltoja, toinen toisensa perästä, rik-

kainc, kukoistavino kaupunkeiiieen ja korkeine hcnkisine vilj( l\ kHiiecn.

Aasialta tuli kolmi n, mailmau UM'i»npien kansain tunnustaman rnailiuaa-

uskonnuQ kehto: buUdbaiaisuuden, kiistinuskon ja islamin, eikämikSän
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muu maanosa voi tarjota nähtiiväksi sellaista suurten, itsenäisesti

kehittyneiden kansantyyppien joukkoa, kuin juuri tämä. Mutta paitsi

tuota erilaisten kansakuntain, kirjallisten aarteiden ja ulkonaisen

kukoistttkseo raosautta, johon länsimaat muutama in vuosisatain kuluessa

ovat saaneet tatustoa, tavataan Aasiassa kaikkialla myöskin lukuisia

muistoja jo aikoja sitten kuluneilta igoilta. Temppeleitä ja ihmeen

ihania rakennuksia on sortunut soraksi, kulta- ja ase-aarteita on

ryöstetty sadoista ja tuhansista haudoista, ja kuitenkin tutkimus voi

jiilj(;Ile jääneistä jätteistä loihtia esiin yhä täydellisempiä muinaisnu-

deu kuvia.

Runsaimmat lisät menneisyyden historian Luutenii.seksi lähtevät

noista tuhansista piirtokirjoituksista, joita on löydetty vuorcnseinä-

mistä, kivipatsaista ja rakennuksista Intiassa, Persiassa, Keski-Aasiassa

ja Kiinan eri osissa. Buddhalaisuuden mailmanbistorialliuen merkitys

koko Aasiaan nähden esiintyy erittäin havainnollisesti niistä uskon-

nollisista julistuksista, jotka kuningas A^oka noin 2,250 vuotta sitten

antoi piirtää kivitauluihin monessa paikassa Pohjoi»- ja Keski-Intiassa.

Niissä hän julisti bnddhanopin valtakuntansa vsltiouskonnoksi. Vähän

senjälkeen levisi tämä o])pi aina Kiinaan saakka, jossa se herätti

sellaista suosiota, että eräs kiinalainen lähettiläs Intiasta toi muka-

naan kuituisen lUiddluin-kuvaii, jonka hän vuoniiii 121 e. Kr. antoi

keisari Wu-ti'lle. Tämä kuvapatsas, joka puvultaankin oli täydelli-

sesti naisen näköinen, tuli sitten Kiinassa kiiytiiDtuua tulleiden kuvien

esikuvaksi.

Mutta levisipä kristinuskokin jo aikaisin Keski-Aasiassa. Jo

7:nnen vuosisadan alkupuoliskolla sitä saarnasivat Kiinassa nestonlai*

set lähetyssaarnaajat, joiden keskuspaikkana oli Kasbgar. Kahdek-

sannen vuosisadan alussa oli nestorialaisia arkkipiispoja Heratissa,

Samarkandissa sekä Kiinan silloisessa pääkaupungissa, Singanfussa.

Pian pääsi kuitenkin islam, tnnnnstajiensa uskonkiihkoisuuden kautta,

voitolle Keski-Asiassa, jonka koko länsipuoli isiita lahtien on tunnus-

tanut Muhammedin oppeja, kun taas buddhalaisuus on säilynyt Tibe-

tissä, Mongoliassa ja suuressa osassa Kiinaa.

Monilukuisissa, meidän päivinämme löydetyissä piirtokirjoituksissa

kuvastuvat nämät historialliset vaiheet, joista suureksi osaksi on saatu

selkoa ainoastaan mainittuja kirjoituksia tulkitsemalla. Tästäpä selviää-
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kin se suuri merkitys, minkä tutkimus nykyään iianee uusien piirto-

kirjoitusten löytöön. Orklionin muislouicrkit ovat jo synnyttäneet koko-

naisen kirjnilisuudcn. joka käsittelee Däideo piirtokirjoitusteo kieltä,

kirjoitusjärjestelmää ja sisällystä.

Saomalais-ugrilaiseo Seurao viimekesäisen kcskiaasialaisen retki-

kuDDan OD onnistunut tuoda mukanaan tärkeitä piirtokirjoitus-lisiä.

Tahdon kosketella muutamia niistä.

Etupäässä huomattavia ovat ne Tilsi hautakiveä n. s. jenisei-

lälsine eli muinaisturkkilalsine piirtokirjoltuksineen, jotka retkikunta

tapasi Talas-joen syrjäjokien Bish-tashin („viiden kallion") ja Kalban

läheisyydessä, noin 10 peninkulmaa kaakkuunijäiii Aulicutasta. Näistä

oli vain yksi ennestään tunnettu; akademikko Uadlotl" sai siitä tiedon

eversti Kallaurilta. joka kaksi vuotta sitten löysi sen. Valitettavasti

OD piirtokirjoitus monin paikoin rapistunut ja mahdoton lukea; sen

verran kuitenkin selviää, että kirjoitukset ovat turkiokieltä ja että

kiijoitttsjärjestelmä lähinnä liittyy siihen, jota on käytetty Jenisein ja

sen syijiyokicn varsilla. Muutamia eroavaisuuksia on kuitenkin ole-

massa: neljä kiijainmuotoa eroaa olennaisesti tähän asti tunnetuista
^

polijoisaasialaislsta muodoista; luultavasti tämä seikka perustuu johon-

kin paikkaknnnalKseon erikoiskchttykseen. Muuten kirjoitus käy

yleensä oikealta vasemmalle, iiiiijkuin jeniseiläisissäkin hautakivissä,

joskus myös jtäinvastaiseen suuntaan, ja sisällyksensäkin puolesta se

liittyy Jeni^tiliä vallitsevaan eNitystapaan. Vähimmin vahingoitetusta

kivestä on minun onnistuQut, kolmea epäselvää saoaa lukuunottamatta,

saada selville seuraava lause:

Atazmyhap on kansanne sankarin nimi. Hänen les-

kensä jäi sinne ja hänen nuoremmat veljensä, Kara r»arsh (musta

tiikeri) ja Ogul Barsh (poika-tiikeri), omaistensa luu, tovereilleen.

Eräässä toisessa kivessä on vainajan nimi Ati Tshur, sama nimi

mikä esiintyy eräässä jeniseilälsessä kivessä (Tshakul IX), ja siinä

mainitaan lisäksi hänen kolmekymmentä nuorempaa omaistansa (oik.

veljeänsä) sekä ne, jotka hänen jälkeensä jäivät. Sana tshur, joka /;

lienee joku arvonimi, esiintyy muuten monei.sa sekä uudessa etta

pohjoisenima:>sa piirtokirjoituksensa tämän nimen yhteydessä.

Ilmeisesti täytyy Talas-joen piirtokirjoituksia jfitää orkhonilaisia

vanhempina, katäoeu siibeu, että no liibeiäesti liittyvät Jenisei-kigoi-
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luksiin. Ne tarjoovat siten jatkuvalle tulkmiukselle paljon suuresti

mieltäkiinnittävää selvikettä.

Se seutu, josta retkikunta mainitut liautakivpt. on muinai-

suudessa ollut vahvan asutuksen kautta ctelatil kohli kulkevaa valtatietä.

Sen todistavat ne laajat linuoitusjäiinnökset ja ne tuhatlukuiset haudat

joita siellä kaikkialla tavataao. Maisten Heikel on vastedes julkaiseva

selonteon niistä mjeltfikiinnittävistä kaivauksista, joita h&n Biellft koko

kesin kuluessa suoritti. Mainittakoon tässä vaio, että retkikunta

muutamista Talas-joen pokjoispuolella olevista Aleksanterin vuori-

jonon solista löysi kaksi mongolilaista piirtokirjoitusta, joista toinen

oli vuorenseinämässä, toinen eräässä kivilohkareessa. Myöskin löy-

dettiin joukko uigunlHisia piirtokirjoituksia suuresta kiviiolikareesta

eräästä toisesta solasta.

Muutamia vuosia sitten kiintyi oppineen maailman huomio kris-

tittyihin hautoihin, jotka Itiydettiin TishjHjkin läheisyydessä, Issikkulista

länteenpäin. Hautojen päältä löydettiin pieniä, pyöreitä ketokiviä,

joissa tavallisesti oli piirtokirjoitus ja risti. Satakunta näitä kiviä

lähetettiin Pietarin keis. eremitashiin. Kirjoitukset selitti prof. Ohvol'

soui joka huomasi niiden olevan syriankielisiä, erikoisilla syrialais*

nostorialaisilla kirjaimilla kirjoitettnja hautakirjoituksia. Vanhimmat

ovat vuodelta 858 kristilliätä ajanlaskua, nuorimmat taas ISOO-lnvulta.

Mutta erityisen huomattava on se seikka, että niissä esiintyy paljon

turkkilaisia sanoja ja nunia, joka todistaa, että kristityt vainajat ovat

olleet turkkilaissyntyisiä. Ketkikunuau onnistui Pisbpekistä tuoda
»

kaksi tällaista hautakiveä; ne ovat täällä nähtiivinä.

Kuldshassa sai retkikunta kaksi kaunista nefriitti-tenhotinta

(amulettia), joissa oli harvinaisia kiinalaisia kigaimia. Prof. Schlegelin

(Leiden) ystävällisellä välityksellä on tämä kirjoitus saatu selitetyksi;

käännös on seuraava: ,Ltt-tshihin jaspis-jalka, tehty 6:nnen vuoden

Svanea kuukauden 15:nä päivänä Kien-tshun aikakaudeUa", s. o. vuonna

81 j. Kr. Tenhottimia on nähtävästi valmistettu yhä uusia kapi)aleita

monen sukupolven aikana, mutta itse kirjoitus, jota kiinalaisten sana-

kirjain avulla ei voi selittää, on erittäin niH ilakuimiltavä. Tuo mut-

kikas ajanmääräys on tehty kiinalaisten vanhemman. TJ-vuotisten

jaksojen ajanlaskun mukaan, jossa joka vuosi nimitettiin kiinalaisen

eläinradan eläinten nimillä. Nuitii kuvattiin eräänlaisille rahoille,
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zodiaki-ralioille, joita sitten kannettiin tenbottimina. Sarja näitä

rahoja on täällä näytteillä.

Buddhalaisuudesta, joka aikaisin levisi Moimoliajisa ja Kiinassa,

on säilynyt jälkiä ei ainoastaan temppeleissä ja luostareissa, jotka

vieläkin ovat elinvoimusia, vaan myös silloin tällöin tavattavissa piirto-

kirjoitaksissa. Muutamia peninkulmia it&ftnpäin Turfanista on retki-

kunta eräiden luolien kalkkiseolla maalatuista seinämistä kopioinut

useita kirjavasti maalattuja Buddhan-kuvia ja piirroksia sekä muuta-

mia buddlialaisia piirtokiijoituksia. Kirjoitus poikkeaa jonkun verran

tavallisesta intialaisesta, mutta liittyy kuitenkin muutamissa kolmen

ensi vuosisadan pohjois-intialaisoen brähmi-kirjoitukseen, kun sc sitä-

vastoin toisessa on nuor(>mi)i. l^iiiässä luolassa jäycDDettiin muutamia

lyhyifä kirjoituksia niihin knuhivino pistrinocn

Huomauttamista ansainnee, että pienemmätkin jairtokirjoitukset

joskus voivat tarjota tutkimukselle tärkeitä lisiä vaikeiden kysymysten

selvittämiseksi, taikka royOs viittauksia, jotka selittävät hämäriä seik-

koja. Siten tavataan tuhansissa paikoissa tuo buddhalainen rukous-

lauselma: „om mani padme htm* kirjoitettuna sanskritiksi, tibetiksi

tai mongoliksi. Laatuaan ainoa lienee kuitenkin se mongolilainen

piirtokiijoitus, jonka retkikunta sai 1897:n vuoden retkikuntamme

Raratalin läheisyydestä löytämästä, 15 jalkaa korkeasta muistopat-

saasta, jossa oli kuvattuna Buddhan-kuva tibetiläisen piirtokirjoituksen

ympäruimänä. Patsaan yläsivulla löydettiin nimittäin mainittu rukous-

lauselma mongoliksi kirjoitettuna, mutta siten että kirjoitus kävi

vaakasuorasti vasemmalta oikealle. ,

* Prof. E. Sbnart (Puisissa) on siiteinniin selittänyt ne oläinradan

intialaisiksi ninutyksiksi; alipuolella olevat pisteet tarkoittavat t&htiki-

hennäft.
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Disoours pronoace par ie proiiesseur Otto Donner

ä la sSance annudle I6^!xu98.

L'A8ie m^rite, avaat toate aatre partio du monde, d'4tre appel^e

la terre proinise des explorateuis. Pendant des milliers d'anD6e8,

nombre d'empires nuniversels" s*y sont socc^dä, avec des villes tiches

et florissantes et ane hante calture intellectoelle. L'Asie deviot le

berceao des trois religions aniverselles que professent la plupart des

jjiuples dl! la tcrrc: le bouddhismu, le christianisme et rislam, et

aucuiu; autre partic du monde ne präscnte unc telle vaiietc dc Lypes,

d<''V('lopp(''s iudcpundamment les uns des autres. Mais outre cctte

l)roUision de races diverses, de tresors littiTaires et de piosptTitc

ext^ricure que les peuples de roccident y oat appris ä conuaitre au

coarant de quelqnes siecles, on y rencontre aussi partout de nom-

breax sonvenirs des temps pass^s. Des temples et des ^difices d'une

beaat6 extraordioaire sont tomb6s en ponssiire, des centaioes de

milliers de tombes oot 6t6 döpouill^es de leors tr^ors d*or et d*annes,

et cepeadant les rechercfaes de la science ont le ponvoir de reconsti-

tuer, k Taide dos fragoients qai noos restent, des images de plus en

plus coinpletes dc Tantiquite.

Ce sont les milliers d inscriptions quOn a tiouvres gravccs sur

les rochers, les piliers et les edifices aux Indes, en Perse, dans TAsie

ceutrale, en Chinc et dans ses diverses provinces qui fouroissent les

meilleures notions de Tbistoire des temps pass^s. LMmportance que le

bonddbisme eot pour toute FAsie, sons le poiat de vue de Tbistoire

naiverselle, se manifeste le plus clairement dans les Mits religieox

que lo roi A^oka fit graver, il y a environ deux mille deux cents cin-

quante ans, sur des plaques de pieiTe k plusieurs endroits derindesepten-

trionale et centrale. Par ces £dits 11 proelame le bonddbisme reli-

gion officielle de son empire. i'eu de temps apr^^s, eette religion se

repandit jusqu'en Chine ou elle eut tant dc succes qu un mcssjiger

chiiiois rapporta des Indes une statue en or de Bouddha. qu'il pre-

senta, Tan 121 avant J.-C, ä Tempereur Wu-ti. Cctte statue, qui

rappelle absolument une ferome et qui porte m6me des habits de
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ft-nnne, dc viiit iMisiiitc Ic modele d'aprcs Jequel od tit toutcs les uutics

tiUtui!s (l usago en Chine.

Mais aiissi K; cliristianismo se repandit <lo bonnc heure dans

TAsie centrale. Di^a dans la picmicre moitit du 7:me siccio il fut

pr6ch6 ou ChiDe par des missionnaires Destoiiens, qui firent de Kash- I

gar Ie centre de leur activit^. An commencemeDt da VIII:me si^le il

7 oot des archev^ques ncstoriens ä Herat, & Samarcand et ä Singanfo,

alora eapitale de la Cbine. Grto au fanatisine de aes disciples,

rislam prit cependant bientot Ie dessns, dans TAsie centrale, dont

toute la partii! occidentalc a depiiis lors profcsse les doctrincs de

Mahoniet, tandis que le bomliihismi! s'L'st conservu au Tibct, en Mon-

golie et dans une grande partic de la Chine.

Une quantitö d inscriptions que Ton a trouvees de nos jours

indiquent ces incidents historiques, dont on a eu connaissance en

grande partie seulement gr&ce 4 ce que Ton a su d^hiffrer ces in»

scriptions. Cela expliqae Ia grande importanoe que la science attache

actnellement & la deconverte de uouvelles inscriptions. Les mona-

ments de TOrkhon ont d6j& &it nattre tonte une litt^ratore qui
|

8*occupe de Ia languc, des caractdres et du contenn de tiss inserip*

tions.

L'expedition (lue la Sociiiti'' Finno-Ougrienne eiivnya, le prin-

temps et Tete derniurs, dans TAsie centrale a reussi ä rappoiti'i des

contingcnts trus importants ä nos coUections d inscriptiODS. Je veux,

en peu de mots, eo nonimer quelques-uns.

Il faut en premier lieu citeff ce qu'il y a de plus reinarquable,

les cinq pierres s^pulcrales avec inscriptions en caract^res dits da

löniss^ on vieax-turc, qoe rexpMition rencontra prts de Bich-Tach

(»les cinq rochers*) et de Kalbä, denx grands afflnents dn fleuve Talas,

k environ cent kilom^tres au sudest d'AaIieata. De ces pierres une

seulement ^it antörteurement connne par une commanication A H.

RadlolT de la pait du colonel Kallaur, qui 1 avaiL trouv«^e il y a deux

ans. Malheureusement Tecriture est a plusieurs endioits rongee par ^

le tenips et illisible, raais il est cependant evident que ces inscrip-

tions sont ^crites en laogue turque, avec des caracteres qui rappelleut

snrtout ceux qu'on employait anx envirotis du I6niss6i et de ses

afflnents. On y trouvc cependant ccrtaines difförenccs; aiu$i il y a

Digitized by Google



XVU,& Discours prononct' par le prof. OiU> Uonuer. If)

<iuatre caracteres qui iliflerent rssiMitielleincnt de ceux que Ton con-

nait actuellemont dans TAsic scptcntrionaiu et qui s^expliqueut saos

doute par un (leveloppement local. Il faut d'ailleurs lirc ces inscrip-

tions de droite k gattche, oomnie eelles des tombes du Uniss^i, quel-

quefois cependant de gauche k droite, et qoant an contenn, il est

oon^ dans des termes rappelant oeux des inscriptions da Uniss^i.

Sor la mienx conservde de ces pierres j'ai r^ussi k ddcbiffrer, k Texcef»-

tion de trois mots illisibles, les phrases snivantes:

„Atazmyliap est lo nom du h6ro5 dc votrc peupic

Sa vcuve rcsta la, ainsi que ses frerus cadets, Kara Barch (le tigre

noir) et Ogul Barch (le tigre-tili;), chez leurs parents, pour leur ca-

luaradcs.*

Sur uiic autre pierre Ic dcfunt est appelö Ati Tchur, le merae

nom qu'on trouve sur unt; pierren pres du lenissei (Tchakul IX),

et en outre ses trcute jeuocs parents (proi»reraent dit: ses fils) et

ceux qui lui survecurent y sont mentionnes. Le mot tchur, qui

semble indiquer un rang qnelconque, se retroure da reste, combio4

a?ec le nom, dans plusienrs des nonvelles inscriptions et aossi dans

oelles du nord.

Evidemment les inscriptions de Talas doivent, k canse de lenr

rapport intime avec celles du lenissöi, 6tre considerees comme etant

plus aucieunes que culles de TOrkhou. Elles ofTriront douc plusieurs

details tres iatcressants a uu examen plus ample.

La contrde oh rexpödition a trouvö ces pierres söpalcrales of-

frait aatrefois on passage träs fr^aent^ vers le sud. Timoin les qaan*

tit^ de d^bris de fortifications et les milliers de tombes qa*on rencontre

partout. M. Heikel pnbliera procbainement Ie r^ des fonillcs

int6ressantes qa'il y entreprit dorant toat V€t^. Mentionnons

seulement ici qnc l*exp4dition d^convrit dans quelques gorges des

montat;nrs Alcxandro, au uurd du Heuve Talas, deux inscriptions

mongoles, dont I une sur le flanc de la montagne, Tautre sur un bloc

de pien*e. Kn outre on trouva une quantite dMnscriptions ouiouresg

sur un grand bloc de rocher daus une autre gorge de montagne.

I>epnis qodqnes ann^es Tint^r^t du monde des savants a €it

attjr6 par la döcouYorte de plasieurs tombeaox cbrdtiens dans les

environs de Picbpek, k Tonest d'IssikkaL Sar Ies tombes se troa-
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vaient de petits caillöiix ronds d'ordinaire niunis d'unc inscriittion ct

d une croix. Uiic ccntaine de cus pieires furont exjicilics a rKrnii-

Uge de Saint PctcrslioiirLr. Les iiiscriptioiis furent d«'chiffr<''es par le

profcvsseur Chvolson et so montrerent etre des inscriptions fuDcraires

en laogue syriaque, ecrites en caractäres syrico-nestoricns, mais crune

forme sp6ciale. Les plus ancieDnes lemontent jusqu'a Tan SöB de

rftro cbn^tienne, les plos r6centes soDt du 13;iiie si^le. Mais le

fait qtt*on y rencontre une quantitö de roots et de noms tafcs ofire

no intdret tout particnlier, car il d^montre que les d^funts ont 6td

des cbr^tiens d^extraction turque. L^expOd itiön a r6assi a transpor»

ter de Piclipck dcux de ces pierres si';pulcrale.s, qui sont exposöes ici.

A KuUUlia rexpiHlitiun ri'(;ut drux jolios ainulettes de uephrito

avec des caractrrcs chinois cxtraordinaires. Gräce ä Taimablc cntre-

mise du profcsscur Srhlcuc.l a Lcvde ces inscriptions ont 6tc' dt-chitt-

r6es; en voici la traduction: ^Lc pied en jaspe de Lu-tchih, fait au

quiDzieme jour du huitiöine mois de la sixiömc annec de Töpoque

Rien-tchtt", 6quivalant a Tann^e 81 apr^s J.-C. Pendaot plusieurs

gdn^rations on a dvidemment sans cesse fabriqu6 de noaveaux exem-

plaires de cette amulette, mais c^est Tinscription elle-mdme, qui ne

peut etre expliqu6e au moyen de dictionnaires chinois, qui est d*un

grand intörfit. La cbronographie compliquee est faite selon Uaneienne

fere des Chinois, d'apres des cycles dc douzc anni-es ou chaquc annt-e

rst noraniee du nom des animaux du zodia(iiu' ( hicuis. On repro-

duisait ceux-ci siir une cspt^cc de nionnaie, appeliio „zodiacalc", et

elles furent plus tard porttjes comme des amulettes. Une coUection

de ces monnaies se trouve exposde ici.

Le bonddhismef qui se rdpandit de bonne beure en Mongolie et

en Ghine, a laissö des traces non soulement dans les tcmples et les

clottres qui fle^rissent cncore, mais aussi dans des inscriptions qu'on

rencontre parfois. Dans des grottes, 4 une distance de qudques

dtzaines de kilomÖtres k Test de Tourfan, on copia, des murs recou*

verts de chaux, quantite de figures de liouddha. peintes en couleurs

variees. des dessins et diveises insrriptit)u> humidliistes. \a's carac-

teres en ditVerent un peu des caracteres ordinaires indiei»s, mais dans

(inel([ues uncs de ces inscriptions ils se rai>pro( lient de ceux de l ecri-

turt^ »brahini^, employeu dans llndc suptuntiioualo pendant les trois
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XVm Discours prononcö par le prof. Otto Donner. 17

premiers äiecles; dans d^autres Tccriture cst plus recente. Dans une

grotte on copia qaelques courtes inscriptions munies de points. ^

Cela vaat peot ötre la peioe d'attirer ratUsDtioii Bur le £ait qu*

aussi de petites inscriptions penvent parfois contribuer, poor nne part

importante, k la solntion de probl^mes difficiles, on 4 donner des

indications qui serviront i ozpliquer des qnestions obscnres. Ainsi

la fonnnle de la pri^re bonddhiste ,om mani padme hnm' se retronve

& des milliers d'endroits en caractores, sanscrits, tib^tains on mon-

goles. Cepcndant rinscription niongole diTouverte ä Karatal, sur un

Vionurnciit d uiie iiautuur de (juinzc picds, par notre expedition de

Tetö 1897. et sur lc(iu('l une W<^\u\' de Bouddha cst repr(\^entee, en-

tour^ de caracteres tibetains, semble etre unique. Sur la partie sup6*

rienre du monnment on retronve la mi^me formalti de priärc en carac-

töres mongoles, mais qui sont ^rits horizontalement de ganche Ädroite.

' Ces inscriptions ont maintenant Hv «löcliiffri-es ]>ar k' professeiir E.

Sknaut a Paris c nninie tlant le-> noiu.s indioiis du /odiui^uo; les poiuts «^^ui

»o trouveut au-UetiäOUS desigueut ie.s coiistellatious.
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Suomalais-ugrilaisen Seuran vuosikertomus
V. 189a

Tänään loppuunkuluneena viidentenätoista vaikutusvuotenaan on

Seuralla, samalla kuin >e on jatkanut toimintaanpa entisten työn-

tckiäin>ä avulla, ollut tilaisuus saada palvelukseensa useampiakin uu>ia

voimia. Seura on nimittäin tänä vuonna lopullisesti pannut toimeeD

eräitä jo aikaLscmmin suunnituituja tieteellisiä tutkimusmatkoja,

joidco suorittaminen pafaikaa on uskottuna maistereille K. F.

Kabjalaisbllb, h. Lundille, G. J. RAMSTBDTiLLii ja U. T. Sibk-

UUKSBLLB.

Viime vuoden helmikuun kokouksessa ebdoitti Seuran hra ?ara-

esimies, prof. E. N. Set&lft Seuran mietittäväksi kieli- ja kansa-

tieteellisen retkikunnan aikaansftamista ostjakkien Ino. joilta varmasti

olisi ^aatavissa erittäin arvokas tieteellinen saalis, ko-ka u^eal jakin

murteet vielä ovat ihan tutkimattomat ja kun ostjakeilla vielä tiettä-

vii-ti nii säilynyt sangen rika.s kansanrunous. Ruotsalui^cn Martin in

julkaisu ..Sibirica'' osoittaa puolestaan, että saalis kansatieteelii.sessäkiu

.suhteessa tulisi olemaan runsas. — Seura antoi tämän ehdoituksen

toimikuntansa valmistettavaksi ja on täuä vuonna saanut tämän erit-

täin tärkeän hankkeen toteutetuksi lähettämällä os^akkien luo kieli-

ja kansatieteellisen retkikunnan, johon kuuluvat hrat Kabjalainbn

ja Sibelius, edellinen kieli-, jälkimäinen kansatieteen tutklana. Yksi-

tyisistä kirjeistä on saatu tietää että hra Karjalainen aluksi, kesäkuun

alkupäivinä, asettui Tobolskin kaupunkiin täydentääkspen veniijän-

taitti.ian ja tutustuakseen sikäläiseen kansatieteelliseen museoon ja

MU kirjastoun. laältä hiin mutkusli hii^liiu syrjäjoeu, Demjankun
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Jokisuulle Demjanskoen kylään, jossa liänollä ou öllut käytettävänään

ostjakkilaincn kielimestari. Demjanskoesta on Karjalainen tclniyt mat-

koja ymi»ärii>tön ostjakkien luo, Samarovon ostjakkikyliin seka myö-

hemmin sisiimaahan ylös pitkin Demjankaa ja sen sivujokia. Viime-

mainitulla matkalla oU Karjalainen läsoä kolm(;8sa ostjakkilaisessa

uhrijuhlassa, joista hAuen onnistui saada muutamia valokuvia. Dem-

janskoesta on haneo aikomuksensa siirtyä Kondan ostjakkien kieltä

tutkimaan. — Hra Sireliuksen matkasta tiedetään, että hän ?iinie

kevännä saapui Tomskiin ja sieltä Ob*joen tarrelia olevaan Narymin

kaupunkiin, josta hän aluksi lähti Obiin laskevan Vasjugan-joen

ostjakkien luo. Sikäläiset ostjakit ovat etelä-ostjakeista puhtairopina

säilyneet ja he harjoittavat paitsi kalastusta myöskin suuressa määrin

metsästystä. Vasjurran-joelUi viipyi Iira Sirelius 2 V2 kuukautta, ja

lähti sen jälkeen tutkimaan Vah-joella asuvien ostjakkien kalastus- ja

raetsästysoloja. Hra Sireliuksen kansatieteellisten kokoelmien numero-

määrä nousee yli 200:n, esineitten yli 40Ucn. Kolmattasataa valo-

kuvauslevyä ou käytetty vaihtelevalla menestyksellä. Myöskin on

Sirelius saanut kokoon pienen kokoelman mytologisia aineksia.

Sirelius paUionee kotimaahan jouluksi. Toivottavasti , hän vastaisuu-

dessa saa tilaisuuden jatkaa kansantieteellisä tutkimuksiaan Pol^oi»-

Obin osljakktenkm keskuudessa. — Tämän yhteydessä on mainittava,

että hra Sireliuksella jo viime vuonna oli tilaisuus valmistautua nyt

aloittamilleen pitemmille matkoille siten, että hän yliopiston korkean

kanslerin käyttövaroi^^ta myönnetyllä aimrahalla kävi tutustumassa

Pietarin ja Moskovan suuriin kansatieteellisiin kokoelmiin. Kiitolli-

suudella on mainittava, että sekä hra Karjalainen että hra Sirelius

tämänvuotisia tutkimusmatkojaan varten myOskin ovat saaneet lisä-

kannatusta mainituista varoista.

Niittikään sai maist. G. J. Ramstbdt matkarahan kanslerin-

varoista tutkiakseen viime kesän kuluessa n. s. vuoritsheremissien

kieltä, josta tähän saakka on ollut verrattain niukkoja tietoja. Hra

Ramstedt on matkansa tuloksiina Seuralle lähettänyt vuoritshere*

missiläisen, noin '.\S)00 sanau käsittävän sanaston, kielennäytteitä sekä

kieliopinluonnoksen. Sanaston painattamiseen voitaneen ryhtyä läliei-

sessä tulevaisuudessa.
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Vuoden kuluessa on Seura vielä pannut toimeen kaksi muuta

tutkirousretkeä, jotka suunnittelultaan ovat tavallista laajempia. Jo

viime vuonna, kun oli nostettu kysymys tutkimusretken toimeen-

panemisesta tungusilaisen Amur-alueen epigrafista, kieli-, kansa- ja

niiiinaistictcellistä tutkimista varten, tunnusti Seura sen periaatteen,

etta toiminta laveammalla n. s. ..urali-altailaisella'' alalla on välttä-

niiittin yksistään senkin tähden, että suoinalais-ugrilaisten kielten ja

kansain suhde niihin kieli- ja Icansakuntiin, joita näiden kanssa on

luettu nUrali^altailaiseen" lieimoon kuuluviksi, voitaisiin saada selvite-

tyksi. Tätä periaatetta silmällä pitäen on Seura jo aikaisemminkin

toiminut osaksi kannattamalla mulnaistieteellisiä ja epignralisia tutki-

muksia Siperiassa ja Mongoliassa, osaksi julkaisemalla sarjan tutki-

muksia muinaisturkkitaisista kivikirjoituksista. Viime vuonna äsken-

mainittu tutkimusretkihankc kuitenkin raukesi, osaksi syystä, ettei

toivottiin k;uinatusta Seuran ulkopuolelta tullut riittämään asti, osaksi

sentäliden, ettei Seuralla vielä silloin ollut t;iv>iij soveliaita tiitkioila

käytettävissään. Seura ei kuitenkaan jättänyt sikseen aikeitaan loimi-

alansa laajentamiseksi. Viime kevännä päätti nimitt. Seura hra esi-

miehensä, prof. Otto Donnerin elidoituksesta ryhtyä toimiin saadakseen

lähetetyksi kaksi stipendiaattia kielitieteelliselle tutkimusmatkalle

Aasiaan; toisen tulisi tutkia kiinan ja manthsun kieltä, toisen joko

mongolia tai turkkilaisia kieliä. Tätä tarkoitusta varten oli Seura

päättänyt myöntää 2,000 markkaa vuosittain kolmen vuoden kuluessa

ja koettaa osaksi yksityisiltä tieteensuosioilta, osaksi viranomaisilta hank-

kia tarpeellista lisäkannatusta. Viime lokakuun kokouksessa ilmoitti

hra esimies, että yhteensä mainittuja tutkimusretkiä varten oli merkitty

3U,Uuu mk. Kuu oli varmoja toiveita siitä etta vielä voisi saada mer-

kityksi puuttuvat 10,000 mk., niin päätti Seura mainitussa kokouksessa

lopullisesti panna tämän suurenlaisen yrityksen toimeen. Seuran

stipendiaatiksi kiinan kielen tutkimista varten on valittu maisteri

H. LuMs, joka viime vuonna on harjoitellut kiinankielen opintoja

prof. Gruben johdolla Berliinissä. Hra Lund matkusti marraskuussa

Lontoon kantta aluksi Shanghaihin, josta hänellä sittemmin on aikomus

siirtyä Pekingiin. Mongolin kieltä tutkimaan Seura lähetti maisteri

G. J. RAMSTKDTm, joka tänä syksynä on hatjoittanut valmistavia

mougoliiaisia opintoja Kasanissa. Nykyään on hra Ramstedt par'aikaa
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matkalla Pohjois-Mongoliassa sijaitsevaan Urgan kaupuukiin. — Sai'

littakooo meidän t&ssäkin julkilansna Searan syvä ja vilpitön kiitos

kaikille niille, jotka jalomielisellft ja valistuneella uhraavaisnndella

ovat auttaneet Seuraa näiden suurisuuntaisten tutkimusretkien aikaan-

saamisessa.

Seuran nimessä, mutta yksitjisillfl varoilla^ on vuoden kuluessa

vielä suoritettu muinais- ja luonnontieteellinen tntkimusretki Länsi-

ja Itii-Tuikcstaniin. Retkikuntaan kuuluivat maisterit II. J. Hkikkl

ja O. DoNNKit sekä vapaaherra C. Munck. Hra Heikel pani toimeen

hautakaivauksia Talasjoen varrella Venäjän Turkestanissa ja hra Donner

teki magneUsia ja meteorologisia havaintoja Kiinassa; sitäpaitsi hra

Donner ja vapaab. Munck suorittivat muinaistieteellisiä tutkimuksia

Turfanin tienoilla. Retkikunta lähti liikkeelle maaliskuussa; hra

Heikel palasi kotimaahan ^yskuussa, hra Donner ja vapaab. Munck

marraskuussa. Retkikunnan tuloksista on hra esimiep tässä vuosia

kokouksessa jo lähemmin tehnjt selkoa.

Seuran kirjallinen tuotanto ei tflnä toimivuonna ole olhit

yhtä näkyvä, kuin usein emien. Mutta vaikka ilmestyneiden julkai-

sujen luku ei olekkaan suuri, niin ovat sitiivastoin useat teokset

osaksi par'aikaa paini ttavina, osaksi painoon valmistumaisillaaQ.

Painosta ou tänä vuonna ilmestynyt:

1) Seuran Toimituksien yhdestoista osa: jCZu obum bsdiis pai

siiia po* Mne verkiirgte Version des IVerkes von den hunderttaur

tenä Jfäffa*9, Ein BeOrag xicr Eerminia der täeHsdien VoUemUgion

von D:r Rbbthold Lavfbb. — Tämäkin julkaisu osoittaa puolestaan

Seuran hairastnksia latgemmalla norali-altailaisella* alalla. Se on

tärkeä lisä tibetiläisen kansanuskonnon tuntemiseksi ja sisältää, paitsi

johdantoa, tibetiläisen tekstin käännöksineen ja sanastoineen. Hra

Lauferilla on aikomus vastaisuudessa eri teoksessa laajennuin käsi-

tellä nyt julkaistua tekstiä kirjalliäbistoriallistilta, uskuutotieteelliseltä

ja kielelliseltä kannalta.

2) Axel O. Hkikkl, Mordvalaisten pukuja ja kuo8^ Trachten

und Musler der Mordvinen* — Viime vuosikokouksessa ilmestyi tätä

suuria kustannuksia kysyvää teosta 2—8 vihko, joka on 29'lehtinen

ja sisältää yhteensä 190 puku* ja knoslkuvaa. Seigälkeen on vielä

ilmestynyt kaksoisvihko 4—5, sisältäen 33 lehdellä 167 puku- ja
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kuosikuvaa sekä täksi vuosikokoukseksi kaksoisvihko C)—7, jossa ua

18D puku- ja kuosikuvaa 31 lolidellä. Seura ei ole pettynyt toivoes-

saan saada täUe teokselle tilaajia, mtitta se kaonattts, joka t&tcn od

saata jolkaisuUe, voinee kuitenkin hinaan halpuudenkin tähden ver-

rattain pienessä määrässä korvata suuria kustannuksia.

Pftralkaa painettavana on;

3) U. Vamb^bt, Noten gu äen alttiirkiai^m Jtnadmften der

Mongolei und Stbiriens^ joka tulee muodostamaan Seuran ^Toimitus-

ten" sarjan kalideniuMitoista osan. Prof. Varabeiy julkaisee tassu

teoksessa oman käännök-cn^a MoIl^oIia^la ja Si|H'nasta luydctyistä

muinaisturkkilaisista kirjuitukM>ta ja tuupi nuiistutuksissaan esiin ne

kohdat, joiden suhteen hän on toista uiieltä kuin eutiset samoja

kirjoituksia tutkineet, professorit Kadloft' ja Thom^Mi.

Teosta on valmiina 5 painoarkkia, 6:s on ladottu ja viimeistä,

7:ttä ladotaan par*aikaa.

4) H. E^ppiNGin fysikalis-fonetinen tutkimus suomenkielen voka-

teista: 2iir Iftonetik der finrUsdun Sprae^ie, joka tulee muodosta-

maan nToimitusten** kolmannentoista osan. Valmiina on 4 paino*

arkkia.

.'») bcuran aikakauskirjan kuudestoista osa, josta ii painoarkkia

on valmiina, 4:s ja h:s ladottavana.

Julkaistavaksi valmistettavina on:

0) II. Paasonkn, Mordvinische lautlehref joka suurimmaksi

osaksi aikaiäommin on ilmestynyt ylipainoksena Seuran »Toinntttksista".

7) Lyhennetty saksalainen laitos toht M. Wabo8en teoksesta

Vainajainpalvdua muifunsiUa suomataiaiUa,

8) Ybjö WicBMANiiin votjakmkiden äänndnstoria I, joka käsit-

tää vokaliopin. Ensi tavun vokalismia käsittelevä osa on ilmestynyt

aikaisemmin ylipainoksena.

9) Yujo \Vi{ HMANX, Wotjakische spracJiproben II, joka tulee

sisältämään votjakkilai>ia -lauanla^skuja, aivoituksia ja satuja.

Luonnollista on, että Seuran aikaa niyi>tc'n laajentunut ohjelma

myös on vaatiiuit entistäiin suurempia kustannuksia. Ilokseen ou

Seura saanut kokea, että sen harrastuksille on suotu aineellistakin

kannatusta niin maamme hallituksen kuin yksityistenkin puolelta.

Tänäkin vuonna eräs yksityinen henkilö voimakkaalla kädellä on
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tukenut Seuran taloudellista asumaa. Seuran kokouksessa loka-

kuun 15 p:nä ilmoitti hra esimies, että eräs Seuran suosia, joka ei

tahtonut nimeftän mainittavaksi, oli Seuralle, erityiseni rahastona

hoidettavaksi, lahjoittanut 30,000 Suomen markkaa, joiden korot

alukfli voidaan kftjttl& äsken mainitsemiemme, mongolin ja kiinan

kieltä tntkimaan lähetettyjen Seuran stipendiaattien kannattamiseksi.

Hra esimiehensä kantta on Seura lahjoittajalta pyytänyt saada nimit-

tiiä tiitä rahastoa sen henkilön nimellä, jonka muistoksi tämä suuri-

lahjoitus on tehty. MainitiiNsji kokouksessa julkilausui Seura tästä

jalomieli>e^ta lahjon uk^('>t;i >yvaii kiitollisuutensa, jota se toivo(> par-

haiten voivansa osoittaa siten, vUii se eteenkinpäiii uupumatta ja

työkeinojcn karttuessa yhä suuremmalla iTuiolla tekee työtä nliiiiiu

tieteellisten ja isiinmaallistcn tehtävien täyttämiseksi, jotka se alusta

pitäen on asettanut päämääräkseen.

Kuluneena toimivuonna on toiseltakin taholta osoitettu luotta* •

musta siihen, että Seura parhaimman ymmärryksensä mukaan kokee

hoitaa sille uskottt^a varoja. Viime vuosikokouksessa ilmoitettiin

Seuralle, että ^August Ahlqvistin rahaston** keräykseen apua anta-

neet henkilöt, kokouksessaan marraskuun 10 p:nä IsOT. olivat piiät-

täneel juitaa iiuiiiin rahaston, jo>>a uiainittima paivaiia uli 'J.;><i.; mk.

70 p., Suomalais-ugrilaisen Seuran haltuun seuraavilla tarkemmilla

määräyksillä:

«rahasto määrätään suomenkielen ja suomensukuisten kielten

tutkimisen kannattamiseksii etupäässä yliopiston nuorison keskuudessa;

rahasto on Suomalais-ugrilaisen Seuran hoidettavana siten, että

80 ensin kasvatetaan 10,000 markan suuruiseksi, jonka jälkeen voidaan

käyttää korkeintaan vuotuisista koroista mainittuun tarkoitukseen,

vaan on pantava pääoman lisiiämiseen, kunnes rahasto on 20,000

markan suuruinen, jolloin koko korko on käytettävissä;

rahastosta määrättävien apurahojen j ikamiscsta päättää kulloin-

kin Suomalais-ugrilaiscn Seuran ja Kotikit lm Seuran yhteisesti aset-

tama valiokunta, johon kuuluvat en.sinmaiiutuu seuran puheenjohtaja

sekä kak>i kummankin seuran valitsemaa eclusmiestä, ja julistetaan

valiokuuuan päätös Kotikielen Seuran vuosikokouksessa."

Samassa vuosikokouksessa ilmoitti Seuran hra esimies, että eräs

Seuran ystävä jo oli lalgoittanut »Ahlqvistin rahastoon" 423 mk. 30 p.,

joten rahasto 1897 vuoden lopussa, tähän asti kasvaneine korkoineen.
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tuli olemaan 10,000 markan sunruiDen. Seota on syvästi kiiloUioeD

mainitnn rahaston kerftykseen osaa ottaneille heoldldille siitft, ett&

he ovat uskoneet Seuran haltuun sen miehen oimeHft nimitetyn ja

sen miehen elumiintyön muistoksi perustetun rahaston, joka aikoinaan

lälieisesti on ollut liittyneenä Seuraan, ja joka niin voimakkaalla

lavalla on vienyt eteenpäin juuri niitä tutkimuksia, mitkä ovat Seuran

kaikkien harrastusten esineenä. Niinikään pyytää Seura, »August

Ahlqvistin rahaston'' haltiana, kiittjiä sitä Seuran ystävaii, joica i&sken*

mainitalla lahjoituksellaan on tehnyt mahdolliseksi sen, että Senra,

yhdessi Kotikielen Senran kanssa, toivottavasti läheisessä tolevaisun-

dessa voi ryhtyä rahastosta määrättävien apurahojen antamiseen.

Vuoden kuluessa ovat seuraavat esitelmät ja tiedonannot

Seuran kokouksissa esitetty: O. Donnbb: Mordvalaisten luona nykyään

oleskelevan dos. 11. Paasosen tutkimuksitta; A. O. HEiKKii-. A. A.

Kuznecovan teoksesta „Zilisca, odezda i pisca Minusinskich i Aeinskich

inorodccv"; J. Mandelstam: Vsev, Millerin teoksen „Orerki russkoi

uarodnoi slovesnosCi" XII luvusta, jossa puhutaan suomalaisesta vai-

kutuksesta Sadko nimiseen venäläiseen kansanrunoon ; J. K. Qvigstad

(kirjallisesti): Isak Olsenin kirjasta ^Lappemes overtro**; E. N. SetäiJL:

1) F. R. Martinan julkaisusta «Sibirica", 2) Noijan suomalaisia ja

lappalaisia koskevasta tilastosta, 3) Georg W. A. Kahlbaumin teok-

sesta »Mythus und Natunrissenschaft unter besonderer BerQcksichtigung

der Kalevala'', 4) Seuran stipendiaattien, maisterien K. F. Karjalaisen

ja U. T. Sireliuksen ostjakkilaisista tutkimuksista, sekä maisteri 6. J.

Ramstedtin tsheremissiläisistä tutkimuksista; Y. NVk hmann: Ij Kri-

voscckovin karttajulkaisusta „Karta Solikamskago iiji /da Permskoi

gubernii", 2) Muutamista „Sibirj" lehdessS olleista suomalais-ugrilaista

ja „urali-altailaista" kansatiedettä koskevista kirjoituksista ja uutisista.

Julkaisujen vaihtoon Seuran kanssa ovat tänä vuonna ryh-

tyneet: The Japan Society (Lontoo), Keisarill. Venäjän muinais-

tieteellinen seura (Pietari) ja Pyh. Vladimirin yliopisto (Rtev).

Kunniajäsenikseen on Seura kutsunut akademikon, sahineuvos

Otto von BöHnjMOKin (r.eipzigistii), joka myöskin on esiintynyt

tutkiana turkkilaisten kielten alalla, sekä Leipzigin yliopiston profes-

sorin August LKbKiKNin, joka on työskeuuellyt suomuluis-ugrilaisella-
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kin alalla in. m. pitämällä Leipzigin yliopistossa luentoja suomalais-

ugrilaisista kielistä.

Kotimaassa on vuoden kuluessa Seuralle tullut kaikkiaan 39

uutta jisenta, niistä 24 perustiya- ja 16 vuosUasentft. Ne ovat:

Bsrustajia

:

Aejmelaeus, S. A., protokoliasih-

teeri, Helsinki.

Berner, liikennetirehtdöri, Hel>

sinki.

Breitenstein, V., kauppias, Viipuri.

Bruun, Tb., vapaata., virkamies

Suomenvaltmsihteerinvirastossa,

Pietari.

Ghmeluw8ky, T., tehtaaoisänUi,

Helsinki.

Dippel, V., kauppias, Viipuri,

Ek, V., kauppaneuvos, Helsinki.

Hallberg, M., kauppia.s, Heläinki.

Hjelt, £. A., kauppias, Helsinki.

Huuri, J. F., kauppias, Pietari.

Indrenius, B. A. H., vapaata., ar-

kistontaoitaja, Pietari.

Kihlman, A., professori, Helsinki

(ennen vuospsen).

Krogiu<4. L. K., kauppaneuvos,

Helsinki.

Lindeberg, A., kiijakauppias, Pie-

tari.

Lojander, U., apulaislääkäri päfil-

likköhallituksessa, Helsinki.

Paischeff, V., kauppias, Viipuri.

Piispanen, M. N., neiti, Sortavala.

Renlund, K. H., kauppias, Helsinki.

Rosendahl, F. B., csitteliääiliteerif

Helsinki.

Sandmao, G. Z., merikouluiyobtiua

Viipuri.

Sergejeff, F., kauppaneuvos, Vii-

puri.

Snellman, H. V., kauppias, Oulu.

Sommer, A., kauppaneuvos, Tam-

pere.

Tallberg, J., kauppias, lluUinki.

Vuosyäseniä:

Blomstedt, Y. O., seminarinkol-

lega, Rauma.

Erenius, R. J., scnaatiukauireeri,

Helsinki.

Hallenberg, J., kauppias, Viipuri.

Laurell, T., kauppias, Vaasa.

Lyytikäinen, K., sokeainkoulun-

johti^a, Kuopio.

Ldnnbohm, O. A. F., kansakou*

luntarkastaja, Kuopio.

Majandtir, K. H., pankinjohtaja,

Vaasa.

Nissinen, K., kauppias, Sortavala.

Rinkinen, P. J., vanb. komisioni-

maanmittari, Vaasa.

Sellgren, £. V., kauppias, Viipuri.

Digitized by Google



26 VitusikerUtmus 1808. XVII,»

öiiolliuan, J. ii.f usitteliäsihtecrl,
\
Vegclius, Th., pankiqjohUja, Ilel-

Helsinki. ' sinki.

Starckjolmun, J., kauppias, Viipuri,

ötaudingcr R. F. V., tuUinboitiga,

Sortavala.

Vustcrlund, S. A., kullega, Oulu.

VuojIlmj kuluessa manallo menneistä jäsenistu mainitsemme

perustajajäsenet: kauppaneuvos Ott(j August Malm, joka oli Seuran

ciisimäisiä perustajia sekä sen tieteellisten toimien .suosia ja kan-

nattaja; senaattori Kobbbt August Montgombbt; arkkipiispa Torsten

TuBB Bbnvali*; tieteen harras suosia, rnnoilia Zachbis Topbuds,

ja pankinjohtiga A. fi. Valubnius; sekä vuosgäsenct: yliopiston-

lehtori L. O. BiAUDBT ja pankinjohtaja R. Labthbk.

Seuran toimimiesten vaalissa viime vuesikokooksessa tapahtui

se muutos, että fil. kand. E. A. Ekmak valittiin kirjastonhoitajaksi

tolit. M. Waro8ex sijaan, joka. seitsemän vuotta tunnollisuudella tätä

virkaa hoidettuaan, nyt paikkakunnalta muuttaessaau siitä erosi.

Helsingissä joulukaan 2 p:nä 1898.
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Rapport annuel

. de la Societe FinnoOugrienna
Annee 1898.

Pcndant l^ann^ äcoulee, la quinzieme de äOD existenoe, la

Sod^t^ a, tottt en coDtinuant soo travail avec le secours' dc scs

aocicoR travailtenrB, r^ussi 4 acqu^rir plasieurg noDveaax coUaboratenrs.

C*est cette ann^ qne la Soci6t^ a enfiii pu nicttre k ex^ution oer-

tains voyages d*cxploration piojct<^.s depuis longtemps, et ce sont les

magisters K. F. Karjalainen, H. Lund, G. J. Ramstedt et U. T.

81UK1.1US qui sont ucturileiiicut cliarges de la realisation dc ces

projetä.

A la s6ance dc fcvricr dc Tann^c deniicrc, le vice-president dc

la Sociöte, M. le prof. E. N. Setälä, mit cn dcbat le projet d'une

oxp6dition UDguistico-ethaograpbique chex les Ostiaka, ezp6ditioii

qai de?rait assur^ment doaner des r^soltats scientifiqucs Iroportants,

pulsqae beauconp de dialectes osUaks n*ont pas encore ^todids

et qne les Ostiaks, i ce qne Ton sait, ont conservd une poteie popii-

laire trte riche. La pnblication intitnlöe „Siblrica", dn Sn^ois

Martin, nous apprend d'un autre cotc, que la rtcolte ethnographique

ne scrait pa.^ iiioins abuudante. — La Societe chargca son coinitö

d'actioii d'claborer ce projet, et cette annee elle a icalisc ccttc cntrc-

prisc exccssivement iinportante en envoyant chez les Ostiaks unc

expeditioQ iinguisUco-ethnographique, dont font partic MM. Kabja-

iiAiNEN et Sirelius, celui-14 en qualite de linguiste, celui*ci comme

ethnographe. Par des lettres priv^ nous avons appris qne M. Kar-

jalainen commen^a par s*dtablir, an commencement de jnin, dans Ia
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ville de Toboisk pour se perfectionDer dans la langiie russe el pour

prcndre cunnaissance du mus^ ethnographique et de la bibliotheque

de cotte ville. De \k il se rendit prös de l'embouchure de la

Demiaoka, afflueut de Tlrtyche, dans le viUage de Demianskoe,

oii il put profiter des le^ons d'iu mattre de langue ostiak. De

Demianskoe M. Karjalainen a fait des ezcorsions ches les Ostiaks

des alentours, dans les vfllages ostJaks de Samarovo et plus tard

dans rint^rienr du pa} s, montant le conrs de Demianka et de ses

afflttent^. Pendant cette deiniere expedition, M. Karjalainen asisista

a trois sacritites solt-iincls ostiaks, dunt il reussit ä preiulre (iuelques

("opies photograpbiques. Kii (luittant Dt-mianskoe M. K. a rintontiun

d'aller etudier le langage des Ostiaks de Konda. — Quant au voya;j;e

du M. Sirelius, uu sait (juUi arriva Tete dernier a Toiusk, d'ou il partit

pour Naryiij, ville situ^ sur la riviere d'Ob, et que de lä il se

rendit d'abord chea la triba ostiake qui habite les bords de la riviere

de Vasyogan, affluent de lX)b. De toutes les tribus ostiakes da

sud c'est celle-ci qui s*ost conserv^e le plus intacte; les habitants

se livrent non senlement k la ptehe, mais anssi en grande partie k la

chasse. M. Sirelius resta deux mois et demi sur les bords de Vasyngan

et se rendit ensuite chez les Ostiaks dc la riviere de Vacli pour

etudier leur vie de pccheurs et de i hasseurs. Le iioinbre des collec-

tions etbnograpliiques de M. Sirelius monte döjä ii plus du 2UU et

celui (les objets ä plus dc 4UU. Kntvit dvux ei U'0is cents eprcuvea

photograpiiiqaes out ete prises avec plus ou moiiis de succes. H.

Sirelius a en oatre pu faire une petite r^lte d^objcts mythologiques.

Il compte revenir en Finlande pour NoSl. Il est k espörer, que

M. Sirelius aura Toccasion a ravenir» de oontinuer ses recherches

ethnograpbiques parmi les Ostiaks du nord de TOb. — A oe propos

il faut mentionncr quo M. Sirelius eut d^Jä Tan demier Toecasion

de se pr^parer dans Ies grands mus^es ethnograpbiques de Öaint-

Pctersbourg et de Moscou, ä ces expeditions lointaines, gnke a uiu'.

bourse (jui lui fut accordec des tonds uus ä la disposition du Clian-

celier dc rUiiiversite. Il faut aussi meutionner avec recoimaissance

que MM. Karjalainen et Sirelius oat reyu, des fonds piecites, des

subventioos additionnelles pour ieurs voyages scientifiques de cette

annöe-d.
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De miJine le ina{iister G. J. Ivamsi edt obtint, des fonds mis a

ia disposition du Clmiicelier de rUiiiversite, une boursc de voyafje

pour aller ^tudicr pendant Tetu dernier la langue des TclKireinissos

»montagiiarcia'' dont od D'a eu jusqa'a pr^sent, que des connaissanccs

relativement vagues. En revenant de soo voyage M. Ramstedt a

envoy^ k la Soci6t6, comme rösnltat de son voyage, un Tocabnlaire

d*environ 3,500 niots tch^r^misses, des spöcimens de langne, ainsi

qu*un piojet de grammaire. On va probablement trte .prochainement

procöder k riropression du vocabulaire.

Dans le coure de rannöe la Soci6t^ a encore organis^ deux

autres expeditions, qui sont (ruiie porti e plus vaste que Ies expeditions

urdiiiaites. Deja l annee deniiero, quand il fut question d'une expe-

dition dans un but epigraphique, linguistique, ethnographique et

archeologique cbez les Toungouses des environs de rAmour, la Soci^t^

declara que des rechurches dans le domaine plus äteodu qa'on appelle

le doinaine »ouralo-altalqoe", soot indispensables d^jä ponr le seal

fait qn*on pourrait par li ^lucider le rapport des langnes et des

peuples finno-ottgriens avec les langues et les pcuples d*ordinaire oon-

sid^rds comme appartenant k la famille nOnralo-altalqae**. Dans no

tel but la Soci^t^ a travaill^ d^jä auparavant en partie en snbyention-

nant des expeditions arch^ologiques et 6pigraphiques en Sib6rie et en

Mongolie, en publiant une serie de reclierches sur les anriennes insrrip-

tions turques. I/annee derniere ce projct d'ex|n'*dition tomba cependant

dans Tcau, parce (jue le soutien pecuniaire garanti par des per-

sonnes en debors de la Socität^ et sur lequel celle-ci avait compte

se montra insuffisant, et aussi parce qu*A o(> moment-lä Ia Sociöt^

ne disposait pas encore d^exploratenrs toot k fait comp^tents. La

Soci6t6 n*abandonna cependant pas ses projets d'agrand!r son cbamp

de travail. L*6t6 dernier la 8oci6t6 d^cida, sur la proposition de

son pr^ident, le prof. Otto Donner, d*envoycr en Asie denx boor*

siers avec une mission linguistique, Tun pour 6tndier le chinois et le

iiiamkbou, Tautre pour ötudier, ou les langues mongoles ou les lanma s

turques. Pour realiser ce pian la Soci(*te avait resolu d accor«ler

pour sa part 2,(XX) marcs par an, pendant trois ans, et de tJielier

d'obtenir les inoyens supplementaires qu il fallait et de personnes prt-

v6es, protectenrs de la science, et des autorit^ adminiatratives.
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A lu sranc»* «lu mois (rortobre dernier, le President annou(;a

qu uiie sonnne totale de 30,000 marcs avait ete souscrito pour ces

(leux expeditlons. Comme on avait tout licu d^esperer que les 10,(XX)

marcs qui inanquaient seraient encore souscrits, la Society resolnt

dans cette mdme saanee de r6aiiscr CDfia cette grande entreprise.

Gomnie boanier pour les recherches concernaot la langue cbinoise

a 4t6 cboisi M. M. Luvs, qui Tanoäe paiiste a 6tudt6 k Berlin

Ie chinois sous la direction du prof. Grabe. M. Lund ne rendit

en novembre, «n passant par Loiidros, k Shanjsr-HaT 6^ot il a IMnten-

tiun fl'aller plus taid a Pekin. Pour les riTheiclies mongoles la

Socit;tr choisit M. G. J. Ramstkdt, qui a fait cct autoiime, des «Hudes

prelimiuaires de inonj^ol a Kazan. A Theure qu'il est M. Ramstedt

est en route pour la ville d'Ourga, situee dans la Mongolie sep-

tentrionale. Qu il nous soit permis d*exprimer encore ici notre

sincere et profonde reconnaissance envers tons cenz qui par leur

g^n^rosit^ roagoanime et ^lairde ont aid^ la Socidt^ a rdaliser ces

vastes entreprises.

Au nom de Ia Sociöt^, mais aux frais d^une personne privde,

nne expMition sdenttfiqne fut organisee pour le Tourkestan de

rOuest et dc TKst pour y faire des recherches d'archeologie et

d'histoire naturelle. A cette expedition preuaient part MM. ii. J.

Hkikki. et O. DoNNEu, ainsi que le Paron C. Mi nck. M, Heikel

entreprit des fouilles de tonibc^iux sur les bords du Heuve Talas

dans le Tourkestan russe, ct M. Donner fit des observations inagn6-

tiques et met^orologiqnes en Chine; en outre M. Donner et le Baron

Munck firent des recherches archeologiqnes dans les environs de

Tourfan. L^exp^ition se mit en route au mois de mars; M. Heikel

revint en septembre, M. Donner et le Baron Munck en novembre.

Une n^lation d^aill^e des r^sultats de cette expädition a d^i ötd

donnee par le president ä cette söance annuelle.

La Production litteraire dc la Societe n a pas ete aussi rcniar-

(piablo cette annee que souvent auparavant. Mais, si le nombre des

publications parues n'est pas grand, il faut coustater, d un autre cnte,

quVn ce moment plusieurs ouvrages sont soas pressc ou presque

prf'ts a etre mis sous presse.
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Cette annuc uut imiii:

1) M<'!inoirt'S de la Socictu Finno-Uugrienne XI: Kln obumbsdiiS

pai suiii po. Eine verJdirzte Version des \Vrrkes von den hundert-

tausend Nitga'$. Ein Beitrag zur Kmninis der Hbetischen VolkS'

reUgion von D:r Bebthold LAtiFi^R. — Cette pablication temoigne,

de Bon c6t6, de Tint^rdt de la Soci^t^ poor ce qni concerne le grand

domaiDe «oaralo-altiilqae'*. Cest une importante contriboUon k la

connaissance des croyances religienses des Tib^tuns et cootient,

oatre uoe introdoctioD, des textes tib^tains avec tradnctions et glos-

saire. H. Laufer a rintentlon de traiter k ravenir, daas un oiivrage

k part, ces memes textes au point de vue de Thistoire litteraire, de

ia religion et de la lingnisti([ue.

2) AxKi, O. \\vAK\.\., Mordvalaisten pukuja ja kuoseja. Traditen

und Musier der Mordvinm. — A la derniere söance annuelle parut

la livraisoQ 2—3 de cc grand ouvrage coiiteux; elle etait de 29

pages et conteaait eo tout 190 gravures de costnmes et de mod^les.

Aprts cela ont enooFe pam la liYraisoa 4—5 coDtenaot en 88 feuilles

167 gravores de costumes et modiles, et ponr cette derniire stonce

annuelle la llvraison O--?, dont le 81 feullles contiennent 189 gra-

Tures. La 8oci4t^ n*a pas 6t6 tromp^ dans son espoir de tronver

des abonnds k cet ouvrage, mais vu la modicit^ du i>i ix, le montani

des abonnements ne saurait cependant pas indemniser la Soci^tc de

ses grandes depenses.

Noiis avons sous presse u Theure qu'il est:

3) II. \ AMBKuv, Noten zu den cdtUirkischen Insdn ijten der Mon-

golei und Sibiriens^ qui forniera le tome Xli dea Memoires dc la

Soci^t^. Le prof. Vamb^ry pablie dans oet ouvrage sa traduction k

lui des aneiennes inscriptions tnrques recueillies en Mongolie et en

Sib6rie, et il donne, dans ses notes, les cas pour lesquels il est d*un

autre avis que ceux qui ont avant lui «xamini ci« inscriptions, les

proff. Radloff et Tbomsen.

Lea cinq premiferes feuilles dMmpression de ronvrago sont d6jA

prtitcs, ia sixieme vient d'etre coinposee, et quaut ä la 7:me, on est

en train de la composer.

4) L'ouviage physico-phonctiquc dc M. H. Pii»prN(i sur les voyelles

dc la laugue hQnoi.se: Zur Ffumetik der finnisciten Sprache^ qui for-
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mera le tome XIII des »Mdmoires*^. Qaautro feailles d*impraB8ioii eo

sont (iöja pretes.

5) Lc tome XVI du Journal de la Societr dout o feuilles

{l'iinpiession sont pretes, et Ies 4:m(' et rrmv ('(»niposees.

Les ouvrages suivants sont eii piepiuation:

6) II. Paasokun, Mordvmiscke lauUehret dont la [duf; ?rande

partie a d^4 auparavant paro comme tirage k part ded M^moireB

de la Soci6t6.

7) Un abr^6 en allemand de Vonvrage du H. M. Waboxbn

sur ole GuUe des morts cbez les anciens Flnnois."

8) Phonologie historiqoe de Ia langue votiake de M. Y. Wicb-

MANK, tome I:er qni traite des voyelles. La partie qui concerne le

vocalisnie de la premiere syllabe a dejä puru tuinme tirage a part.

i)) Woijakische sprachprohm M. Y. WirnMANN, tome II,

qui contiendra des proverbes, des enigmes et des contes votiaks.

Il est tout Datund ({ue le programme peu a puu eiargi de hi

Societc ait aussi exige de plus grandes ddpenses qu'auparavant. Mais

la Soci^t^ a eu la graode joie de constatcr qa^aussi bien le Goaver-

nement de notre pays qne quelques personnoB priv^es ont bien voulu

lui pr6ter dans son travail tm appni mat^rieL Cette ann^ mftme

une personne pm6e a contribui d*Qne maoiire efficace i oonsolider

la sitnation financiäre de la Soci^ Dans la saanee du 15 oct. le

pr^ident annonpa qu'un protecteur de la Soci^te, qui voulait rester

inconini avait fait don a la Society d'une somme de 30,000 marcs qui

dcvrait t tre gerec comine un capital a part. Les rentes en peuvcnt

(rabord »""tre eniployees a payer les trais des exp(^'ditions linguistiques

en Mongolic et en Chine dont nous avons parle plus haut. Par

rintermödiaire de son piesident la Societ<> demanda au donateur k

pouvoir nommer cette bourse d*apräs celui a la m^moire dnqoel oe

grand don a fait. A cette m^me söance la Soci^t6 ezprima sa

profonde reconnaissance pour ce eadcan si g^ndreux. £Ue esp^re

ponvoir la proa?er en cberchant aussi k Pavenir, sans se lasser et,

quand ses moyens augmenteront, avec une activitö toiuours croissantei

k remplir les t&cfaes scientifiques et patriotuiues quVlle s'est pruposces

comme but des le commencement.

uiyiii^ua oy Google



Ann^ 1896. 38

Pendant Tannöe ecoulee la Societe a re<;u un autre tötnoignage

de la confiance qu'on a cn ses eiiorts de gerer aussi bien que possible

Ies fonds qui lui ont öt6 confi^s. A ia derniäro ateooe annuelle la

Soci6ti6 fat informte que les penonoes qui avaient participö a la

formation des nfonds Aogost Ahlqvist" avaient d^dö dans unc

rftnnion do 10 nov. 1897, de oonfier ces foDds qui, ce joor-lä, avaient

aloTS atteint le chtffire de 9,363 marcs 70 p., au solus de laSoci^tö

Finiio-OugrioDoe, avec les prescriptions saivantes:

«les foods serviront k Bubventionner des recherches dans le

domaine de la langue fiDnoise et des langues apparent^, en premier

liea ^mi la jeanesse noiversitaire;

^es fo&ds seront göräs par la Soci6t^ Fiano-OugrieoDe de telle

inaiiifere qa*ib atteindroiit d'abord le chiffre de 10,000 marcs, aprts

qaoi on poorra employer tont an plus les V< des rentes annuelles

ponr le but mentionnä tandis que Vs sera ajont^ au capital, jusqu*f

ce que cclui-ci ait atteint la somme de 20,000 marcs, lorsqae toute

la t&kie devra etre emp1oy(W;

„la disposition des bourses provenant de ces rentes dependra

cha(iue fois d'un comite oomme en coniinun par la Sori«'t»' Finno-

Ougrienne et „la Soci6te pour Ia langue mateincllt " Kotikielen

seura"). Ce cornit^ sera forme par le prösident de la Societe Finno-

Ougrienne et de quatre membres, dont chaque Societ6 choisira deux,

et les decisious de cornit^ seront proclamees ä la seance annuelie

de la Societe pour la langue maternelle*

Dans la meme söance annuelle de la Societe Finoo-Ougrienne

le pr^ident annonpa qu'un ami de Ia Society avait d^ja fait don

aux ^fonds Ahlqvist" d'uoe somme de 423 marcs 30 p., de sorte qoe

les fonds augmentös des rentes annuelles avaient» 4 la fin de l*annte

1897, atteint le cbiffre de 10,000 marcs. La Sociötö est profondöment

reconnaissante envers tons cenx qui ont pris part 4 la formation des

fonds, de ce qu*ils ont bien voulu lui confier ce capital qui porte le

iiom et qui a ^ instituö en souvenir de Thomme qui, de son vivant,

etuit si intimement lie a la Soci6t6, et qui a contribue d une manifere

si puissante ä faire prosp6rer les recherches memes »lui ont ote

Tobjet de tous les efforb de la Sociötö. De meme la Societe, en sa

qualit^ de görant des nfonds Ahlqvist'* demande 4 exprimer sa gra-

titttde envero cet ami de la Soci^t^ gr&ce & qui la Sociöt^ esp^e

Digltized by Google



34 Bapport aimueL XVU*

ponvoir sons pea de concert avec la Soci^4 ponr la langtie mater-

nelle ponvoir commencer i donner des boiiraes.

Dans le courant de Tannec les conferences et les Communications

suivantes ont 6te faites aux s6ancos: O. Donner: Sur les recherrhos

de ragrem'' H. Paasonen, sejournaiit actucllemcnt j)arii)i les Moi-

douins; A. O. Heikel: Sur l'ouvrage de A. A. Kuznecova ^zilisca,

odezda i pi&Öa Minusinskich i Acinskich inorodcev"; J. Mandelstam:

Sur l'oiivrage de Vsev. Miller iDtitul^ „0(^rki russkoi narodnoi

slovesnosti* chap. Xii, od 11 esi questlon de l*inflaence liniioise sur

la chanson popolaire nisse intitolte Sadko; J. K. Qtiostad (p. terit):

Sur ouvrage de Isak Olsen intitulöe «Lappcmes overtro"; .E. N.

Sktala: 1) Sur Touyrage de F. R. Martin, intitul^ MSibirica*;

2) Sur la statistiqne coneernant Ies Finnois et les Lapons en Norvege;

3) Sur Touvragc de Georg W. A. Kalilbauni „Mytluis und Natur-

wissenschaft unter besonderer Hei iick^ichtiiiung der Kalevala"-; I) Sur

les rerherches ostiakes des boursiers de la Öociete, MM. Karjalainen

et Sirelius et sur Ies rccherche.s tch^r^misses de M. G. J. Ramstedt;

Y. Wichmann: 1) Sur la publication cartograpbique de Krivos^ekov

^Karta Solikamskago i^ezda Fermskol gubemii*; 2) Sur certains

articles et faits divers, parus dans le joumal Sibirj, tonchant rethnö«

graphie finnoHiugrienne et nouralo-altalque**.

Les institutions suivantes sont entr^s en 6cbaoge de publica-

tions avec la Soci^t^ dans le cours de cette ann6e: The Japan Society

(Londres), La Societe archeologique imi)eriale de Russie (Saint- Peters-

bourg), ri*niversite St. Vladimir (Kievv).

La Soci(''te a nomnie memlires honoraires M. Otto von Buht-

LixGK, academicien et conseiller prive a Leii,)sic, aussi connu pour

ses recherches dans le domaine des langues turques, ainsi que M. Air-

GTJ8T IiEBKiEK, professeur ä rUniversit^ de Leipsic, qui a travaill^

dans le domaine finn<M)ugrien, entre autre en faisant, k PUniversitö

de Leipsic, des cours sur les langues finno-ougrtennes.

En Finhinde 39 nouveauz membres sont entr^ dans la Soci^6,

dont 24 comme membres fondateurs et 15 comme membres annuels.

Ce sont:
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(kmm mmhrea fondateun:

Aejmelaeus, S. A., sccr^taire rap-

porttMir. Helsingfors.

Berner, A., cbef d*exploitatioo,

Helsingfors.

Breitensteis, W., ndgociant, Vi-

boig.

Braun, Tb., baron, emptoy^ sn

S«cr6tariat d*£tat de Finlaode,

Saint-P6tersbourg.

Chmelewsky, V., propri^taire de

fnbriques, Helsingfors.

Dippel, W ,
nögociant, Viborg.

Krogius. L. K., consciller de com-

merce, Helsingfors.

Lindeberg, A., libraire, Saint-

Pölersboarg.

Lojander,) m^ecin militaire,

Paischeff, V., n^ciaat, Viboig.

M:lle Piispanen, M. N., Sortavala.

Renlund, K. H., negociant, Hei-

singfors.

Rosendahl, F. B., secretaire r6f6-

rcndaire, Helsingfors.

Ek, V., coDseiller de commerce, 1 Sandman, G. Z , clief de T^ole

Helsingfors.

Hallberg, H., n^ociant, Helsing-

fors.

IQelt, E. A., n^ociant, Helsingfors.

Hnnri, J. F., n^godaat, Saint-

P^tersbonrg.

Indrcnius, B. A. H., baron, archi-

viste, Saint- Petersbourg.

Kiiilman, A., profes^cur, Helsing-

fors (ancien meinbre annuel).

de navigation, Viborg.

Serg^jefT, F., eonseiller de com-

merce, Viborg.

Snellman, H. V., n^odant, Ule&-

borg.

Sommer, A., conseiller de corn-

merce, Tammerfors.

Tallberg, J., negociant, Helsing-

fors.

Comme membres annuds:

Blomstedt, Y. O., licenci^ de s^mi-

naire, Rauma.

Erenius, R. J., chef de romptabi-

litö au senat, Helsinj^tois,

Hallenberg, J., negociant, Viborg.

Liuirell, T., negociant. Vasa.

Lyytikäinen, K., chef de Tinstitu-

tion d'aTeugles, Kuopio.

LOnnbobm, O. A. F., inspecteur

des 4coles primaires, Kuopio.

Majander, K.' H., chef de banque.

Vasa.

i Nissinen, K., negociant, Sortavala.

' Rinkinen. P. J., m^treur-verifica-

I

teur, Vasa.

I
Sellgren, £. V., negociant, Viborg.
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Snellman, J. L., secretairereferen- 1 Vcgelius, Th., chef de banque,

(lairp, Ilcbinj^lors.

Starckjohann, J.,nefj[Ociaiit, Viborg.

Staudioger, R. F. V., chef de 1 borg.

doaane, Sortavala. I

Helsingfors.

Vcsterlund, S. A., licencie, UleÄ-

Parmi les membres d^cM^s dans le courant de cette aDDto 0

fant citer les membres fondateurs: Otto August Malm, conseiller

de commerce, ud des premiers fondateitrs de la Sociätö, Tami et

le protectear de ses travaax scientifiqaes; Robbbt Auoust Movt-

ooMBBT, sönaCear; Tobbtbn Tuss RbhtaiiL, archeräqae; ISachrd

TovKLwn, poäte et protectenr des seienees, et A. E. WALiiBKiu8,

chef de ban(iue; et parmi les membres animels: L. G. Biaudkt,

lecteur de ITniversitc'' et K. Laethen, chef de banque.

A la deriucre as.^emblee generale il est survenu le changement

<|ue M. E. A. Ekman, liceocid fut ^lu biblioth^caire an lieu du

docteur M. M. Wabonbn qai qoitta soo poste pour aller s etablir

aiUeurs, apr^ avoir conscienciensemeDt rempU cette fonctton durant

sept annöes.

Helsingfors le 2 d^cembre 18U8.
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IV. irtyshUtä ObUle.

1.

Ei ole suotta sanottu Iflnsi-Siperiaa vaden valtakunnaksi. Sen tSyt-

tlvftt suurimmaksi osaksi avarat suot lukuisine lampineen, jirvineen ja

lahteineenp Joista monilukuiset joet saavat alkunsa. ValtavSylil on kui*

tenkin vain kaksi, Irtysh Ja Ob, Jotka ndcin lopulta yhdeksi yhtyvlt.

On selvSS, etta pääjoet, joihin summattoman laajan ja vetisen alueen

vesi keräytyy, ovat malitavia ja vuolaita, kun useat sivujoet suuruudessa,

joskaan eiviit vedenpaljoudessa, vetävät vertoja monelle Suomen suurista

joista. Miten laaja Irtyshin ja Obin vesialue on, siitä voi saada jonkun-

laisen käsityksen niiden pituudestakin; Irtyshin pituus lasketaan noin

3,50O:ksi ja Obin noin noin 5,000:ksi virstaksi. Monen sivujoen pituus

nousee l,000:teen virstaan ja enempäänkin. Maa, jonka läpi joet Jupksevat,

on joko hienoa hiekkaa tai hlekansekalsta mutaa, jota vuolas virta —
• Beresovan seuduilla virran nopeus lasketaan 1,08 metr. sekunnissa — ali>

tuiseen syövyttää. Jokien oikea ranta siir^ siirtymistään etemmäksi Ja

vasemmalle muodostuu lai\ja lakeus, joka wdn vähän kohoaa alinta vesi*

rajsa korkeammalle. Varsinainen joen uoma d ole kovinkaan leveä,

mutta keväinen joki saavuttaa laveuden, jota pohjois-Suomen korkea- ja

jyrkkärantaisiin jokiin tottunut ei osaa kuvitellakaan. Tulvillaan, oleva

Ob alajuoksussaan on paikoittaan 60:kin virstaa leveä, ja Irtysh vyöryy

keväisin Obiin 15—20 virstaa laiyana järvenä.

Luminen oli talvi 1898—99, monet pelkäsivit tavatonta kevättulvaa.

Vanhat, kokeneet olivat rauhallisempia: syksyllä lumen sataessa olivat

suot kuivia ja keväällä tarvitsevat ne täyt^äkseen suuret määrät vettä,
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cika siis liitncsla sulava vesi voi äkkiä jokia Uiyttaä. Nain vanhat en-

nustelivat, ja heidän ennustuksessaan, kuten Sitten näimme, oli jonkun

verran perää. Tulva ei jaksanut korkeinta rajaa saavuttaa, mutta sitten-

kin oli vettä «edessä, takana ja kupeella kummallakin*'. Joen niitty-

ranta joutui veden valtaan; missä syk^Ua karja kay laitumella, siellä

vyöiyl Irtyshin samakka vesi sylenkin syvyisenä. Ei tarvinnut kulkijan

noudatella joen satoja mutkia ja kiemuroita; tie oli kaikkialla, milloin

ku^ettiin itse jokea, milloin niittyjä, milloin pujotteuduttiin veteen joutu-

neiden metsikköjen läpi. Välimatkat kylien välillä lyhenivät suuresti;

missä syksympänä .saa soutaa kihnuttaa 40— .'^O virstaa, siinä päästiin pa-

rillakymmenellä virstalla. Kuta pohjoisemmaksi tulimme, sitä laveam-

maksi levisi Irtyshin vcsiaavikko ; oikeakin rantatörmä loittoni monien

virstojen päähän jättäen tilaa alavalle niitylle, jonka vesi kokonaan peitti.

Ja Samarovon seuduilla oli täydellinen vedenpaisumus. Parin, kolmen

sadan neliövirstan alueella ei ollut monta kuivaa paikkaa näkyvissä.

Harvat, korkeammille särkille rakennetut kylät olivat vaarassa Joutua ve-

teen. Vesi virtasi aittojen alia, tunkeutui pihoihin Ja talojen kellareihin.

Kaija tulvasta kovimmin kärsi; heinät loppuivat aikaiseen, laidun oli ve-

den alla. Surkeata oli katsoa miten hevoset ja lehmät vedessä kahla>

ten koettivat taitella ruuakseen pajujen pehmeitä oksia tai laumoittain ko-

koontuivat pienille kuiville särkille jyystämään tuskin vihoittavaa hei-

nää. Joka ainoassa kyliissä karjan kohtaloa valitettiin. Mutta tämä ei ole

ainoa valitus, johon tulva aihetta antaa. Kalastusta ei voida harjoittaa

paljon yhtään, kun vettä on kaikkialla; sydänmaan järvissä, joihin tul- .

van voima ei niin tunnu, koettaa os^akki tappaa jonkun ruutanan, hauin

tai ahvenen syödäkseen, mutta saalis on niin vähäinen etti monestikaan

tässä kalan maassa et voi ostaa hauinsukkulaistakaan, vaikka maksaisit

kymmenkertaisen hinnan. Jos vielä vesilintujen saalis on ollut huono,

käy ihmistenkin ruoka jotenkin hoikaksi. Mutta kevätvesi ei tuo muka-

nansa vain ruoan puutetta, se hyökkää suoraan asukkaiden kimppuun

hukuttaakscL-n joskaan ei heitä itseään, niin ainakin heidän asuntonsa.

Irtyshin nimen sanotaan olevan tatarilaista juurta ja merkitsevän „maan-

kaivajaa" , En tiedä onko sanan johto oikea, mutta „maankaivajan" nimi

on joelle omansa. Kun ke\ iittulvalla vesi vuolaasti virtaa ja varsinkin

kun kova pohjatuuli vedelle voimaa lisää, silloin ei keveä, hiekkaperiU-

nen ranta kestä, vaan vyöryy virran vietäväksi. Eivätkä vyöiymiset ole-
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kaan leikin osia; eräs pahamaineinen rantatörmä lähellä Voshkinan venä-

läistä kylää lohkesi kerran» ja jokeen vyöryvän mealohkareen synnyttämä

taito viskasi onnettomuudeksi kohdalle sattuneen aluksen kauas vastai-

sella rannalla olevaan metsikköön. Samanlainen vyörymä sattui Tslnga-

lan kyläi vastapäätä. Rannassa oleva suuri tatarilaisen kauppaki^ukki

lensi kauas kylän keskelle — ifammSksi ehyenä — ja kajukin isäntä oli

vahalla hukkua, koettaessaan pelastaa perikadosta kalleinta ja välttämät-

tömintä esinettä — samovaaraa. Ja vyörymiset ovat vuosittain uudistu-

via tapahtumia. Kriiässiikin kirkonkylässä kerrottiin kirkkoa tämän sata-

luvun kuluessa siirretyn kaksi kertaa. Miten nopeasti Irtysh lähenee,

voi arvata siitäkin että esim. Den\janskoessa vanhukset sanoivat muista*

vansa asuntojen ulottuneen sinne, missä nyt on Irtyshin vastapäinen ranta.

Viime vuonna eriubsä kylässä käydessäni oli kestikievari 30—40 sylen

päässä rannasta, ja tänä vuonna jo aitta uhkasi virran mukaan lähteä.

On hyvinkin tuntuva taakka köyhälle talonpojalle siirtää talo toiseen

paikkaan, ja vieläkin vaikeaiflpi on asema muutamissa kylissä, joissa

asuttavaksi kelpaava maa on nyt jo kokonaan käytetty. Suuri Samaro-

von kylä saa olemassa olostaan kiittää pientä kivikkonit-nta kylän lou-

iiaispaässä; kun Irtysh kerran tuon niemekkeen puhkaisee, silloin ovat

Samarovon päivät luetut. Asukkaille ei jää muuta neuvoa kuin etsiä

uusia asuinsuoja kotiliesilleen, ja mistä he ne löytävät, on hyvin vaikea

'sanoa, vaikka asumatonta maata on ympärillä yllin kyllin.

Vettä oli jo Irtyshissä »härän juoda", mutta Obissa vieläkin enem-

män. Kun olimme päässeet Samarovoa poly'oisesta r^olttavien hiekka-

kukkuloiden ohi, avautui eteemme vesilakeus, jota ei kukaan olisi joeksi

tunnustanut, ellei edeltäpäin olisi tiennyt, ettei näillä seuduin suuria jär-

viä ole ja ellei olisi nähnyt veden virtaavan kuten ainakin joessa. Kau-

kaa siinti Ohin pohjoinen ranta, idässä vesi ja taivas yhtyivät. Pelon

sekainen kunnioitus herää ehdottomasti katsojan sydämessä nähdessään

tuon vesiaavan ja ajatellessaan sitä myrskyn myllertämänä. Meitä ter-

vehti Ob kuitenkin hymyilevin kasvoin. Veden pinta oli kirkas kuin

peili ; syvyyteen kuvastuivat keveät pilvenhattarat ja pinnalla auringon sä-

teet leikkivät sUmiä häikäiseväl leikkiäna. Vedestä kohoavat puistikot

olivat kevätpuvussaan, linnut niissä virsiään viritlelivät. Oli kuin olisi

luonto viettänyt sunnuntaita, rauhan päivää. Kaunis oli kuva katselta-

vana, mutta sopusointuisuutta häiritsivät matalat, likaiset, villit rannat.
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joissa on jotain tukahiitcUua, ahdistettua, jotain karsivaa. Ne muistutta-

vat liiaksi pohjoisia kylmiä tundria ja niiltä huokuvia tuulia,

jotka tahtovat tehdä mahdottomaksi kaiken elämän näillä raukoilla ra*

joilla.

«Ob-iidin" hyvä tuuli kesti parisen vuorokautta, mutta sitten hSn,

oikukkaana kuten nainen ainakin, Joutui pahalle päälle, nosti mylUUcin

moisen, että sydän kurkussa sai mi^apaikasta taipaleelle lähteä. Pohjoi-

nen vinkui kufn riivattu, hellittämättä, yut ja päivät. Mahtavina yyö*

ryivät aallot itse joessakin, mutta sivujokien suihin muodostuneilla sil-

niänkaiiuivilla ulapoilla oli niin mahtava ristiaallokko, ettei niille ollut

yrittämistäkään lähteä. Taivas oli harmaiden sadepilvien peitossa; aalto-

jen pauhu ja roiske, tuulen vinkuna Ja kohina muodostivat konsertin,

joka ehdottomasti värisytti. Joutui väkisenkin lyattelemaan sen kohta-

loa, joka äkkiarvaamatta joutuisi keskelle tuollaista aaltojen leikkiä, ava>

ralle vesiaavalle, jossa ei ole minkäänlaista suojapaikkaa. Kyllähän lau-

letaan, että «heilua herttainen aalloilla on", mutta uskon, että moni näin

lauli^A» samoin kuin minäkin, jouduttuaan Obin aaltojen heiteltäviksi huo-

kalsisi: „Herra varjele tästä herttaisuudesta!" On onni, että kerätvedellS

pääsee pujotteleutumaan pitkin niittyjä, metsikköjen lomitse, jotka heikon-

ia\at tuulen ja aaltojen voiman, mutta kun keskikesällä nuo kiertotiet

ovat mataloituneet kulkemattomiksi, silloin ObiUa venheessä matkustami-

nen ei ole leikintekoa. Silloin saa joka hetki olla valmis pyrkimään

kuivan maan suojaan sääpitoa pitämään. Ja värjöttelemtnen autiolla, lie-

juisella rannalla, jossa ei ole sateensuojaa ja jossa polttopuiksi ei löydä

muita kuin kituen palavia psjun oksia, on »paholaisen QrOtä*, kuten

eräs saatti^ani vakuutti. Ja että mies totta puhui, sain nähdä, kun Ob

pakoitti meidät muutamaan poukamaan pysähtymään. Taivaasta valuva

tihkusade kasteli ennestäänkin märät sasttijat vieläkin märemmlksi, vinha,

läpitunkeva pohjatuuli sai heidät vilusta värisemään. Kituva nuotio ei

voinut edes kohmettuneita käsiä sulattaa, saati sitten muuta ruumista

lämmittää.

„Ob-äiti" ei hemmoittele lapsiansa. Sille asiitnaan asettuvan täy-

tyy osata kestää ja kärsiä. Mutta kuitenkin ^lapset" sitä suuresti kun-

nioittavat, sillä he hyvin tietävät, että jos Obia ei olisi, ei olisi elämää*

kään näillä mailla. Samasta i^stä emme mekään saa sitä kovin moit-
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tia, vaikka vastaanotto olikin epäystävällinen. Sitähän meidänkin on kii-

tettävä siitä, että täällä löytyy lämpymiä liesiä, joiden ääressä matkusma

voi virkistyä matkan vaivoista.

2.

Samarovon suuri kirkonkylä on tärkeimpiä paikkoja ostjakkimailla

hyvin vetäen vertoja Beresovan ja Surgutin kaupungeille, ja kun sitä

edellisissä kirjeissä olen usein maininnut, lienee ehka syylä siitä vähän

puhua, vaikka se ei olekaan os^akkipaikka varsinaisesti, sillä asukkaat

ovat kaikki venäläisti.

LopptUuoksusaaan kiintyy Irtysh hiukan länteen, melkein Obin

suuntaiseksi, ja nämä virrat muodostavat siten väliinsä pitkin kapean

niemekkeen, jonka Ir^shin puoleinen ranta on hyvin korkea, monin pai-

koin äkkuyrkästi joesta kohoava. NäUlä kukkuloilla niemekkeen kä-

ressä oU ennen os^akkilainen varustus, jossa eleli ruhtinas. Kuuluisim-

* maksi näistä ruhtinaista on tullut Saroar, — jonka nimesti nähtävästi

kylän nimi on peräisin — , sillä tämä ruhtinas oli viimeinen, Ja viimei-

nen, joka urhoollisesti koetti puolustaa asuinsijojansa maahan tunkeutu-

vilta venäläisiltä, viimeinen, joka tahtoi nostaa ostjakkikansan miehissä

taisteluun ^pro aris et focis". Ettei hänen yrityksensä menestynyt, että

hänen ei onnistunut vapauttaa maatansa ja kansaansa edes ajaksi val-

loittiyista, siihen oli syyni sattuma eikä miehuuden ja taisl^oiden puute.

— Kun veniliiset kasakit olivat saaneet varman, vaikkakin uhatun ja-

lanahan Irtyshin rannoilla Tobolskissa, alkoivat he tehdä retkii jokea

alaspäin osyakkimaihin, etsien saallsU ja »veroa*. Yksityiset os^akkl-

ruhtinaat Irtyshin rannalla kukistettiin, silli vaikka kasakkoja olikin vain

kourallinen, eivit yksityiset ostjakkikylit voineet kovinkaan tarmokkaasti

heitä vastustaa, kun vielä lisäksi ostjakkein aseena oli \ ain jousi j.i nuoli

ja kasakit olivat varustetut pyssyillä ja pienillii karuiunnilla, joiden tap-

pava tuli oli omiansa herättämään kauhua siihen tottumaiLi jmissa mets^

Iäisissä. Samarovon kukkuloille, joiden voi sanoa hallitsevan teitä ylä-

a ala-Obille, rakennettiin varustus, johon pieni kasakkgoukko asettui

elämään ja ympäröivää maata varoittamaan. Mutta vielä eivät ostjakit
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olleet taipuvaisia uskollisuuteen uudelle herralle, jonka valtaa pyssyt ju-

listivat. Samar suunnitteli hyökkäystä kasakkivarusiukseen ja sen asu-

kasten tuhoa. Kaukaa ja laholta, jopa Heresovan seuduiltakin saapuivat

ostjakit yhteisvoimin voittamaan vihollisen, joka heille hajallaan taistele-

ville oli vieraan Uceen niskalle laskenut Monilukuinen ostjakkijoukko,

kertoo maine, kokoontui varustuksen ympärille ja valmistautui hyökkäyk-

seen uhria kantaen puuhun sidotulle jumalalleen. Mutta Irasakkivarus-

tulcsesta ammuttu kanuunan luoti sattui jumalaan, murskasi sen heittiien

palaset maahan. Tapaus herätti ostjakeissa taikauskoisen kauhun; he ei-

vät enää i^atelleetkaan hyökkäystä, vaan pelastusta. Harvat rohkeammat,

niiden joukossa Samar, jotka yrittivät vastustaa varustuksesta hyökkää-

viä kasakkoja, joutuivat surman suuhun. Nöyrinä saapuivat pakoon

päässeet lepyttämään voitokkaita vihollisiaan lahjoilla; Beresovan seutu-

jen ruhtinas alistui vapaehtoisesti venäläisten valtaan. V^aikkakin Venä-

jän vallan levittäminen Obin varsille ei veren vuotamatta tapahtunut,

vaikkakin siellä täällä, esim. Surgutin seuduissa, os^akit joukottainkin

keräy^vät venäläisiä vastustamaan, voi Samarovon taistelua pitää ost-

jakklkansan viimeisenä yhteisenä yrityksenä vieraan ikeen toijumiseksi.

Noiden kukkuloiden juurella, joilla os^akkein »viimeinen taistelu*

taisteltiin, kohoavat nykyään Samarovon hyvinvoivan kylän rakennukset.

Paikka on jotenkin ahdas, Irtyshin rantaan viettävä hiekkaniemeke kuk-

kuloiden lomassa. Kylä on kaupunkimaisesti rakennettu, rakennukset

ovat sijoitetut etupäässä kahden kieron, tasoittamattoman ja hoitamatto-

man kadun varrelle, joita kuitenkin reunustavat puiset jalkakäytävät.

Jos Samar voisi haudastansa nousta, ci hän varmaan voisi oman „kau-

punkinsa" paikkaa siksi tunnustaa. Missä os^akki pys^ti viheliäisen

telttansa, siellä kohoavat hyvät, kaksinkertaisetkin rakennukset, joissa

kauppapuodit suurine, kirkkaine lasMkkunoineen houkuttelevat os^akk^a

ostamaan ennen tuntemattomia, useinkin tarpeettomia tavaroita. Missä

nälkäinen os^akki paijaan taivaan alla uhria kantaen koetti suostuttaa

jumaliansa saalista antamaan, siellä kylläinen kauppias upeasti koriste-

tussa kirkossa rukoilee syntisen sielunsa pelastusta; missä paljasjalkai-

nen, nahkavaatteinen, useinkin r.iasyihin kääriytynyt ostjakkimies tai -nai-

nen talliisteli liassa ja kurassa, siellä „herrat", ^rouvat" ja «neidit"

muodinmukaisissa puvuissa käyskentelevät katukäytävillä, naiset useakin

hattupäässä ja päivänvarjoilla sekä käsineillä koettaen suojella hipiätänsä
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auringon terveelliseltä paahteelta. Suuresti on Samarovon kaupungin ulko-

näkö muuttunut, aineellinen elämä siellä nyt kuk<)i>ta;i. nniit.i onko henki-

nenkin elämä edistynyt, on vaikea sanoa. Kunhan ci liene käynyt ku-

ten ^Glunteissa" lauletaan:

,,Tempora enim mutantur

Et nos mutamur in illis ocli d&

Fa vi hj.irUn sa smä

Och törsländ, sora förslär

Ad culpandum . .

Asukkaat Samarovossa ovat kaikki talonpoikia, mutta talonpoikien

elinkeinoja, maanviljelystä ja karjanhoitoa ei heidän voi sanoa harjoitta-

van, eikä kylän asema siihen juuri tilaisuutta annakaan. Näkee kyllä

kyläatakaisten htekkakukkuioiden rinteillä k&mmenen kokoisia peltotilk*

kt^t, joissa samarovolainen koettaa kasvattaa hiukan perunoita tai kyökki-

kasveja, mutta nähtävästi hänen koskaan ei ole suotu runsaasta vuoden-

tulosta iloita, sillä mitä voi kasvaa hiekassa, joka kesähelteillä on jal*

koja polttavaa ja läpiläpeensä kuivaa. Olisihan meikäläisen mielestä

kukkuloiden välisissä, sievissä, vihoittavissa notkelmissa paljoa parempia

paikkoja pienille kasvitarhoille, mutta niihin ei näytä Samarovossa huo-

miota pantavan. Karjanhoitoa harjoitetaan hiukan cnemmt^n — kotitar-

peeksi — ; lehmiä on joku määrä ja hevosia jotenkin paljon, näitä kun

tarvitaan talviseen rahdinvetoon. Varsinainen elinkeino on kalastus, ny-

kyisen Samarovon rikkauden ja hyvinvoinnin päälähde. Paikka onkin

erittäin sopiva kalastuksen harjoittamiseen, se kun on kahden mahtavan

joen rist^ksessä, jokien, jotka ovat kuulut kalaisuudestaan ja kalleisla

kalaliueistaan. Useat samarovolaiset kalastavat kuitenkin vähissä mää-

rin, melkein vain omaksi tarpeekseen, sillä suurkalastus Obin ja IrQrshin

rantahiekoilla vaatii voimaa ja pääomaa, jota Samarovossa on puolella

kjrmmenellä asukkaalla tarpeeksi. Nämä mahtimiehet vuokraavat ostjak-

kein omistaiuui rantahiekkoja ja harjoittavat näillä luiotanvetoa palka-

tulla työväestöllä. Samalla he ovat kauppiait;i. j itka ostavat tai oikeam-

min sanoen vaihtavat tavaraan ostjakin saaliin. Entiseen aikaan nähtä-

västi oli kauppa etevin tulolähde ja nykyisten rikkauksien pohja, vaikka

Samarovon pohattain yksinvalta kaupassa on myöhempinä aikoina rauen>

nut. Ja että «vanhaan, hyvään aikaan** kaupalla näillä mailla toimelias
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mies voi omaisuutta haalia, on varma. Sitä todistaa m. m. sekin, että

eris samarovoUinen talonpoikalesuku parin miespolven kuluessa on ehtl>

nyt keriti Jonkun puolimiUoonaa markkaa puhdasta rahaa, kiinteimis-

tösti Ja irtaimistosta puhumattakaan. Tuo kuuluu hiukan uskomatto-

malta, taalta kun ei ole mitSXn suuria yrityksiä, joista kultaa voisi vuo-

taa, vaan kaikki on olettava köyhiltä alkuasukkain i, ostjakeilta. Multa

joka vähänkin on tutustunut kauppiasten ja ostjakkcin väliseen kaup-

paan, ci asiaa ollenkaan epäile. Kauppa on oikeastaan vain vaihtoa,

harvoin ostjakki jotain käteisellä rahalla voi ostaa. Valaistakseni sitä,

lainaan erään kalastusoloja tutkineen venäläisen kiijoituksesta muutamia

numeroita. Kalastaja-kauppias myy ostjakille puudan . rinkeliä saaden

maksuksi 20—80 kpl. muksunla (eristä kaUdigia). Nämä kauppias suo-

laa saaden suolattua kalaa l*/a—6 puutaa, vie kauppapaikkaan ja myy

3 rpl. 60 kop. puudan. Suolaus ja kuljetus maksavat hänelle 30 kop.

— 1 rpl. 20 kop. Rinkelipuuta maksaa kauppiaalle 1 rpl. 60 kop. Lasku

tulee seuraavaksi:

V/i—6 puutaa kalaa ä 3: 60 S: 40—31: 60.

Menoja 1: 90—2: 80.

Voitto 3: 50—18: 80.

Edellisestä näkyy että kauppias vaihtaessaan rinkelipuudan kalaan

voi saada 200—l»100Vo voittoa. Jos tuollainen kauppa ei Imnnata,

niin sitten ei mikään. Ja lasku on tehty Herran vuonna 1897, Jolloin

jo oli kilpailu eri kauppiasten kesken. Millaisia voittoja kauppias voi

saada entiseen aikaan, jolloin kilpailua ei ollut, sen „Herra yksin tie»

tää", kuten venäläinen sanoo. Se vain on varma, ettei siperialainen

kauppias koskaan ole tyytynyt meillä tavalliseen voittoon.

Rikkaudessa ja varallisuudessa on Samarovo kohonnut korkeam-

malle muita ostjakkimaillc syntyneitä uutisasutuksia, vaikka sen tähti

nykyään näyttää olevan laskeutumassa. Luulisi että rikkauden* karttuessa

valistuskin olisi kohonnut, mutta valitettavasti näkyy olevan niin, ettii

aineellisesti rikastuessaan ihminen useinkin henkisesti köyhtyy. Henki-

sesti ja siveellisesti Samarovo on vaivainen, vaikka ei itse sitä tunnus-

takkaan. On Samarovossa kunnioitettavia vanhuksia, mutta nuoremmalle

polvelle yleensä ei voi kiitosta antaa. Se pukeutuu llä pulskasti, her-
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rasmaisesti. multa „moni on kakku päältä kaunis, vaan nn silpf^ua si-

sässä". Epäiltävät huvit ovat sen herkkua, lienkista ravidiua se etsii

„neljän kuninkaiin kirjasta", ja parannusta yöllisissä temmellyksissä tur-

meltuneelle terveydelleen viinapullosta. Nuo Siperian kaikkia» etenkin

suurempia kyliä rasittavat paheet, juoppous Ja siveettömyys, ovat Sa-

marovoonkin juurensa syvälle iskeneet. Tämä seikka ei ole tuhoisa vain

yksin tälle kyl&Ue, vaan koko ympäristölle, Johon sen vaikutus ulottuu.

Ja näin suuren, Icauppaa käyvän kylän vaikutuspiiri ei ole pieni, ja

suuri osa tuon piirin asukkaita on os^akkeja. Samarovon kukkulat oli-

vat tuhoisat os^akklkansalle sen taistellessa itsenäisyytensä puolesta; ne

ovat vieläkin onnettomuutta tuottavat sille, sillä niiden juurelta valuu

ostjakkein sekaan niyrkkya, joka tappaa varmemmin kuin luodit. — Ve-

näjän vallan vahvistaminen ostjakkimaille toi sinne järjestetyn hallinnon,

sisällisen rauhan, antoi ostjakeille tilaisuuden kehittymään korkeammalle

ynnä monta muuta hyvää, vakuuttavat muutamat venäläiset kirjailijat.

Totta kyllä. Mutta nuo uudet olot toivat mukanansa myöskin pa^on

matoja, jotka alkoivat Jäytää ja hävittää os^akkikansan heikkoa elon-

puuta. Ja tuossa hävitystyössä on SamarovoUa ollut ja on vieläkin etevä,

joskaan ei kunniakas s^a.

3.

Olisi jo aika jättää Irtyshin ja sen siviyokien räntäiset ostjakit rau-

haan ja lähteä heidän veljiensä pariin, ylä-Obille, näkemään millaiseksi

näiden elämä siellä on muodostunut Haitaksi ei kuitenkaan liene luoda

pikainen silmäys taaksepäin, lyhyt yleiskatsaus Irtysh-alueeseen koko laa-

juudessaan, varsinkin kun edellä varsinaisista irtyshilälsistä os^akeistaei

erityisesti ole ollut puhetta.

Asuen eteläisimpänä heimostansa ovat Irtyshin rantalaiset joutuneet

vieraan vaikutuksen piiriin suuremmassa maarin kuin < Miilaiset ostjakit.

Tämän tuhatluvun neljännellii vuosisaJalla ilmestyivät Irlyslnn varrelle ta-

tarit, perustaen alussa hyvinkin hajanaisen ja keskinäisistä riidoista voi-

puneen valtion nykyisen Tobolskin läänin eteläosaan. Kolmattasataa*
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vuotta kesti tatarein valta. Oli luonnollista, etteivät tatarit voineet olla

koettamatta saatl.n valtansa alaisiksi osijakkeja, joiden alue oli levinnyt

muutamien peninkulmien pa-ihän tatarein pääpaikasta, Tobolskin seuduista.

On mahdollista että eteläisimmät ostjakkiruhtinaat ajoittain olivat tatarein

veronalaisiakin; ainakin auttoivat muutamat ostjakkiruhtinaat Kutshum

kaania, kun tämä koetti puolustautua Jermakin hyökkäyksestä, verollisinako

vai liittolaisina, on vaikea sanoa. Tatarit samosivat pitkin Iitjrsliia, aina-

kin Samarovoon asti heidän retkensä ulottuivat Tsingalassa, Irtysh-asu-

tuksen sydimessi sanotaan olevan eraftn tatarilaisen mahtimiehen haudan

ostjakkilaisen pyh&n vuoren rinteessä; vielä hyvinkin myöhäisinä aikoina

hartaat mahometlnuskolset sinne tulivat rukoilemaan. MahomeUnus*

koiset lähetyssaarnaajat vaelsivat Irtyshillä oppiansa levittämässä. Tällai-

nen, voipa sanoa läheinen yhteys molempien kansojen kesken ei voinut

olla jälkiä jättämättä alemmalla kehitysasteella oleviin ostjakkeihin, vaikka

tuota vaikutusta heikensi tatarein oma, alhainen sivistysaste. Tatarilaisen

vaikutuksen jäljet ovat suureksi osaksi niin sanoakseni umpeutuneet;

niitä on etsimällä etsittävä kielestä, uskomuksista ja elintavoista. Sil-

miin pistävin muistomerkki tatarein herruuden ^falta on Irtysh-osyakkein

ja Beresovan seutuisten «kansallis**puku, joka pääasiassa lienee tatari-

laista alkua.

Kumoutui tatarein valta, mahtavampi suuntasi kulkunsa riistarik-

kaille ostjakkimaiUe. V. 1581 kasakit valloittivat Tobolskin Ja seuraa-

vien vuosikymmenien kuluessa levittivät Moskovan vallan mereen saakka.

Varustuksia perustettiin ja noiden varustusten turvin alkoivat venäläiset

Siperiaa kansoittaa. Hallitus koetti siirtymistä pdistää kaikin tavoin.

Ostjakkiseudutkin, niin vähän houkuttelevat kuin ne maaperään katsoen

ovatkin, viehättivät kaikenlaisia onnen-onkijoita rikkailla metsän- ja ve-

denanUmiilaan, ja tarjosivat tilaisuuden tuotteliaaseen kauppatolmeen. Va-

kinaisia venäläisiä uutisasutuksia syntyi siellä täällä, perustipa hallitus»

kin muutamia sellaisia, esim. Den^anskoen Ja Samarovon; ne olivat kyyti-

asemia, perustetut kulkuyhteyden helpoittamiseksi kaukaisiin pol^oisiin

paikkoihin. Kolmatta sataa vuotta on tuota yhä Jatkuvaa siirtymistä kes-

tänyt. Ja nykyään venäläisiä kyliä on tiheässä Irtyshin rannoilla, ostjakki-

kylien keskessä; ovatpa ostjakit ottaneet keskuuteensa, omiin kyliinsäkin

venäläisiä uutisasukkaita. Kun oitaa iiuoniiooji. että k.mkainen, pinta-

puolinenkin tutustuminen naapurimaassa asuvan, kurkcainniallc kchityk-
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sessä ehtineen kansan oloihin voi muuttaa alhaisella kehitysasteella ole-

van kansan elämää, voi ymmärtää, mitä edistyneempi kansa vaikuucja

saadessaan vakinaiset asunnot ja hallitsevan aseman kansan parissa. Siinä

synlyy ehdottomasti taistelu elämästä ja kuolemasta, ja harvoin, tuskin

koskaan raidcalaiskansan onnistuu pelastaa kansallisuutensa, kansalliset

omituisuutensa tuhoon joutumasta. Aivan jalkla jättämättä ei mikään

kansa katoa, heikkokin taistella saa .jonkun naarmun piirretyksi vsstus-

t^Jaansa. Mutta naarmut ovat naarmuja; ne useinkin paranevat melkein

jäljen tuntumattomiksi.

Kolmatta sataa 'vuotta ovat Trtyshln rannat saaneet tcatsella vere-

töntä, vaikka ei suinkaan uhritonta ostjakkikansan taistelua. Sc ei vielä

ole loppunut, mutta selvä.sti näkee jokainen, että käsissä on lopun alkLi.

Taistelua on käyty, samoin kuin se loppuukin, ostjakkikansan häviöllä.

Asuntotavat Irtysh-ostjakeilla ovat melkein kokonaan venäläismalli-

sia; heilläkin on hirsitupa, vaikka useinkin ahdas, asuntona. Tupien sisus-

tus on myOskin venäläinen, lukuunottamatta makuulavoja lavitsojen päissä,

jollaisia veniliiapirteissä ei tapaa. Varakkaampien os^akkien asunnot ei-

vät ollenkaan venäliisisH taloista eroa. Vaateparsi on kokonaan venä-

iäistynjrt; tiarvoin saa nähdä jonlcun mummon tai nuoren tytSn puettuna

osljakkilaiseen puiMkiijoilla' ja helmillä koristettuun paitaan. Raskaat

verkakauhtanat, helmikirjaiset kengät ja muut kansalliset pukukappaleet

ovat joutuneet kirstun pohjalla säilytettäviksi, ja ostjakkinainen pukeutuu

niihin vain näyttääkseen vieraalle, millaisissa koristuksissa entinen rahvas

juhlapäivinä komeili. Ostjakit ovat omistaneet venäläisten asunto- ja elin-

tavat, venäläisten tuomat nautinto-aineet; viina, tee, sokeri ja tupakka,

ovat saaneet heistä hartaita suosyoita. mutta tulolähteet heillä ovat pyi^'

neet melkeinpä muuttumattomina, jollemme ota lukuun muutamilla seuduilla

jotenkin tuotteliasta kedrin siementen tceniuta ja puolukoiden poimin-

taa. Elinkeinoinaan Irty8h*os4'akit harjoittavat vielä nytkin piiasiallisesti

metsästystä ja kalastusta. Tässä suhteessa on Irtysh-alueella eri piirejä;

toisissa on metsästys, toisissa kalastus etusijassa. Den^jankalaiset ovat

metsästäjiä, harjoittavat kalastusta vain kotitarpeeksi; Irtyshillu ju pohjois-

osassa Kondan aluetta metsästystä harjoitetaan — metsänelävien vähälu-

kuisuuden tähden — pienissä määrin; etelä-Kondalla, vaikka sielläkin

kalastusta on pääelinkeinona pidettävä, on metsästys jotenkin tuottava
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sivutoimi. Kalastus on enemmistön, useiden ainoakin tulolähde. ' Että

Irtyshinkin varrella ennen on metsästystä enemmän harjoitettu kuin ny-

kyään, on varma, mutta ostjakkien j.irjelön, metsänelävät sukupuuttoon

hävittävä metsästystapa, metsien palaminen, jota ostjakit itse pääsyynä pi-

tävät, sekä metsästäjien lisääntyminen on tyhjentänyt Irtysbin rannat met>

sanelävistä. Harvoin voi osyakki siellä talven kuluessa saada saalista

edes pariin^mmeneen ruplaan. — Uudet, venäläisten harjoittamat elin-

keinot ovat hyvin vähissä määrin saaneet jalansijaa os^akkimailla. Maan-

viljelystä vain eteläisimpänä asuvat harjoittavat; pol^oisempana asuvista

harva viitsii muokata maata edes kapalliselle perunoita, vaikka jokainen

niitä halulla syökin. Tunnustettava kyllä on, etteivät Irtjrshin ja sen si-

vujokien rannat otekaan' oikein otollisia maanviljelykselle, vaikka venä-

läiset uutisasukkaat peltoa pitävät noin U)0 virstan päähän Samarovosia.

Lehmiä ostjakeilla Irtyshin varrella on kaikissa kylissä, vaikkakin vä-

hän, tavallisesti !

—

2 talossaan; hevosia he pitävät monin paikoin mie-

lestäni tarpeettoman padonkin, kun ottaa huomioon vähäiset kotityöt; ti-

laisuutta ansiotyöhön — rahdinvetoon — on vain likinnä Samarovoft

asuvilla, jotica talvella vetävät kauppiasten kalakuormia Tobolskiin.

Irtysh^os^jakkien aineellisesta toimeentulosta voi yleensä sanoa, että se

on huono. Castr^ kirjoittaa heistä: .os^akkl alää enimmäkseen päi-

väkseen. Jos hänen on onnistunut saada saalista enemmän kuin päiväksi

tarvitaan, makaa hän seuraavan päivän tai vetäytyy lähimpään kapakkaan.

Ostjakin elämä on vielä raakaa, laiskottelevaa ja huoletonta elostamista,

multa kauan se ei voi sellaiseksi jäädä. Jo Theokritus laulaa että köy-

hyys on taitojen opettsya. Ja ostjakkein aineellinen elämä nykyään on sei-

' Castren nSkyy arvelevan, että venäläiset eivät ole opettaneet ostja-

kdlle ttnaia kalastustapoja, perustnen siihen että os^akdlla oo omat nimityk-

sensä nykyiftii Icäytanndasfl oleville kalastnseanetUe, ja oa^akkien ilmoitukBeen

että he anunoisiiita ajoteta ovat osanneet valmistaa kalastasaeuToja eräistä

polttiais- (urtica) lajista, josta vieläkin paikottain hurstia kudotaan. Samalla

hän kuitenkin huomauttaa venäläisten väittävän, ettfi ostjakit ennen heidän

tuloaan i-ivät tunteneet niiottnn ja monia nniita pyyntiesineit.n, vaan kalasti-

vat pienissä jär\-i.ssä, joissa ja lahdi^isa, jotka hc ko\ "Uv i .U ll.i salpasivat, ve-

den laskettua pyytäen suurempiin vesiin pyrkivä;! kalaa er.iäniaisilla liistenier-

roilla. — Onko ostjakkein nykvineti kalastustapa vain kehitt\ ncetnpi Tiiuoto

vanhasta, vai ovatko lu- omistaneet uusia jiy vntit"-ineitä veii.il.iisillä, siihen

tiaaucutme piakkoin bclvitykseu ii.siaun perehlyUL-i:llä suouialaisellii lulkijalta.
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lainen, että se pakoittnu heidät vasten lähtöäänkin edistymään sivistyk-

sessä." Kuudettakymmentä vuotta on kulunut siitä kun Castrdn tämän

kirjoitti, mutta ostjakin aineellisessa toimeentulossa ei ole suurtakaan pa-

rannusta tapahtunut; ei kOyhyySkain aina näy onnistuvan opetuksessaan.

Tosin os^akki nyt asuu paremmin, pukeutuu paremmin kuin puoli 'vuosi-

sataa sitten, mutta useimmilta seuduilla ei aineellisesta i^vm-voinnlsta

ole puhettakaan. Voit kyllä nähdä os^fakiUa hyvän asunnon, voit nähdä

miten hän käy puettuna ehyeen vaatteukseen. syö „ valkeata* leipää, käyt-

tää paljon teetä, sokeria ja viinaa, mutta jos saisit vilkaista häntä „elät-

luvan" tai ^elättävien" kauppiasten kirjoiliin, näkisit että tuo näennäinen

hyvinvointi ei ole hänen omaa ansiotansa. Mutta velka ci useankaan

ostjakin mieltä paina. ^ — Olen monesti kysynyt os^akeiita, miksi he

hyvinä saalisvuosina eivät koeta sää><tää jotakin pahan päivän varaksi, ja

monta kertaa olen saanut vastaukseksi, että puutteen aikana kyllä „val-

tio elättää*. Valtion aputoimet, etupäässä jauhovarastojen perustaminen,

joista epäilemättä on ollut suuri hyö^, ovat antaneet os^akeille sen kä*

sityksen. että valtio on vehfoUuun heitä elättämään. Tämän käsityksen

juurtuminen on luullakseni hyvinkin suurena syynä siihen,' että osaakin

elämä vieläkin on „ laiskottelevaa' ja huoletonta elostamlsta*. Ostjakilla

ei ole sen korkeampaa päämäärää kuin hengen säilyttäminen, ja vakuu-

tettuna siitä, ettei valtio anna hänen nälkään kuolla, hän ei tahdo vai-

vautua enemmän kuin ansaitakseen sen mitä päivän tarpeeksi ja hetkel-

listen nautintojen saavuttamiseksi on välttämätöntä.

Uskonnoltaan Irtysh-os^akit ovat kaikki kreikkalaiskatolisia sekä vi-

rallisten tietojen että heidän oman ilmoituksensa mukaan. Mutta omista-

mansa tai paremmin sanoen heille omistetun uskonnon totuuksista eivät

he juuri mitään tiedä, ja papin opetuksista, jos he sellaisia joskus sat-

tuisivat kuulemaan, ymmärtävät melkein yhtä vähän kuin entinen ost-

jakki, joka rukouksia selittäneen lähetyssaamaiyan Iqrsymykseen, ymmär-

sikö hän nyt, mitS merkitsivät sanat: „mutta päästä meitä pahasta*, vas-

* Hnomantettava on, että useat kauppiaat ovat itseajrypäfltsnolattiensa

huoUmattomnuteen velka-aMoiaBa. VeOcaa antamalla, useinkin tyrl^ttimfillfl

kauppias toivoo saavansa pItU osaakin kynsjaeään ja hyötyvtnafi hänen aaa>

liistaan. Ja kerran kanppiaan kiijaan jouduttuaan on osaakin hyvin vaikea

vi^aaksi pflBstL Ostiakki tämän tietSä, ja se hänet huolimattomaksi velois-

taan tekee.
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t.i^i kotvasen mictitlyaaii : «ymmärrän; nc merkitsevät vapahda mcilii sa-

seJiitelista". * Parisataa vuotia on kulunut kristinuskon levittiimisestä Ir-

tyshin seutuihin, niuleii kuluessa on ostjakki oppitiut vakuuttamaan ky-

syvälle, että jumala on yksi, tietävätpä muutamat sanoa, että tuo jumala

on kaikkivoipa ja kaikkivaltias; lian on oppinut tekemään ristinmerkin,

huokaamaan usein ja hartaasti — varsinkin vieraan virkamiehen kuul-

' Ien — «Herra armahda!"» mutta onko han muuta oppinut» silti en par-

haimmalla tahdollanikaan ole tietoa saanut. Hän kastattaa lapsensa» vih-

kiytyy avioliittoon — harvat elävät vihkiytymättä — hautauttaa kuol-

leensa» mutta miksi näin on tehtävä» siitä en usko yhdenkään osaakin

osaavan oikeaa selkoa tehdä. Käy hän joskus kirkossakin asettamassa

tuohuksen pyhäinkuvan eteen. V^anhat pakanalliset uskomukset ja enim-

mäkseen taikauskoisella venäläiseltä rahvaalta omistetut hyvinkin apokry-

fiset tiedot uudesta opista ovat sekoittuneet moiseksi sekamelskaksi, että

on todella vaikea sanoa, ovatko ostjakit luettavat kristityihin vai paka-

noihin. Totta on» että usko i-anhoihin jumaliin on hyvinkin heikennyt,

harvassa talossa voi Idytää enää kotjjumalla» uhrit kotoisille Ja paikalli-

sille haltioille ovat vain paikottain säilyneet» uhriaitat ovat lahonneet

eikä ole enää niin hartaita» jotka ne pystyttäisivät ja ayttalslvät anti-

millä» pyhiä uhrlpuita ei enää uhrlteuraan verellä kostuteta, uhrlmetslköt

ovat unhoituksiin joutuneet, mutta sittenkin vielä tuotta vanhasta, osaa-

kin lihaan ja vereen piintyneestä uskonnosta on paljon jälkiä säilynyt.

Ja uusi uskonto usijakeilla on saanut pakanallisen leiman; aivan samoin

kuin ostjakki ennen laittoi tuuhean sopuiilakin koiijumalallcen onnistut-

tuaan metsästyksessä, aivan samoin hän nykyään pystyttää kirkossa kynt-

tilän pyhäinkuvan eteen luvattuaan näin tehdä, jos aiottu yrityksensä on-

nistuisi. Eräskin os^akki lupasi» jos saalista saisi» palkata papin toimit-

tamaan rukouksen kirkossa; saalis oli runsas» ja os^akki piti lupauk-

sensa; en tiedä sanoa» sanoiko hän papille todellisen ^n. Toisin sa-

noen: kirkon pyhimykset korvaavat nyt osalle os^akkcja entiset käsin-

tehdyt kotoiset ja palkalliset haltiat — metsän- ja vedenhaltlalle uhria

vielä luonnossa kannetaan. Sanoin osatU ostjakkeja, sillä osa palvelee

vielä vanhoja jumaliaan ja monet nuorempaa polvea eivät oikeastaan pal-

vele ketään, metsän- ja vedenhalliaa lukemalta. — Että asianlaita näin

' Sasedatel on potibivirkamicfl, vastaa jotenkin meidftu niiniamies-

tiiuitne.
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on, siila l.ivlyy chdotlomasii osaksi syylta;t papistoa, vaikka olenkin en-

simäinen myöritaiiuuin, etia opetuksen jakaminen nstjakeille useissa seu-

duissa on hyvin vaikeaa, he kun asuvat hajallaan ja välimatkat ovat sa*

toja virstoja. Mutta Irtyshillä ja Kondalla papistolle olisi jotenkin huo-

kea lälietystyötä toimittaa, jos vain olisi halua ja raklcautta siihen. Oi-

'kein jouduin ymmälle, kun kerran muuan Irtyshin rannalla asuva pappi

valitti ikäväänsä, johon muka tydnpuuie oli syynä. Minun mielestäni

täällä olisi papille tarpeeksi työtä, vaikka heitä olisi puotikymmentä pitä-

jässään. Siperiassa jos missään toteutuu hengellisellä tydvainioUa sana:

«työtä on paljon, mutta työmiehiä vähän."

Siveellisessä suhteessa ei venäläinen vaikutus ole nostanut ostjak-

keja, päinvastoin. Eikä se kumma olekaan. Siperian kansoittajat eivät

olleet valiojoukkoa, vaan suureksi osaksi yhteiskunnan hylkiöitä, ja kun

tällaisista aineksista kokoonpantu rahvas joutui sivistyksen apostoleiksi,

ci hyviä hedelmiä tarvitse odottaakaan. Juoppous, siveettömyys, epä-

rehellisyys, omanvoitonpyyntö, ovat ostjakkienkin keskuudessa saaneet -

tukevan jalansijan ja ovat yhä vain levenemässä lasjemmalle alueelle. Ja

juuri tämä seikka, osyakkein siveellinen ja henkinen rappeutuminen

seurauksineen on ollut ja on turmiollisin osljakkikansalle, niinkuin se

on tuhon tuova jokaiselle siihen tilaan joutuneelle kansalle ja yksityi-

selle ihmiselle.

Se vähäinen osa Irtysh-rahvasta, joka jaksaa pelastua koko ostjak-

kikansaa uhkaavasta lopusta, sukupuuttoon kuolemisesta, ei voi säilyttää

kansallisuuttansa, vaan joutuu ehdottomasti venäläisyyden tukahutetta-

vaksi, unhoittaa isiensä kielen omistaen uuden. Näin on jo osaksi käy-

nytkin, eteläisimmät ostjakit ovat jo melkein venäläistyneet, tapaapa jo

Demjanskoen seuduilla os^akkeja, jotka eivät os^akkilaista sanaa tiedä;

Samarovon lähellä on kokonainen suuri kylä venäläistynyt. Demjanskoen

ja Samarovon keskivälillä olevissa suurenpuoleisissa Iqrlissä sftkä Kon-

dalla ja Demjankalla on vielä os^akki asukasien keskinäisenä puhekiele-

nä, mutta kaikkialla ovat asukkaat kaksikielisiä, joka on väliaste puhe-

kielen vaihtuessa. Venäjän kielen taito ja sen käyttäminen keskustelussa

venäläisten kera totuttaa ostjakit keskinäisessä puheessaankin venäjää

käyttämään ; kuta enemmän ostjakit tottuvat vierasta kieltä käyttämään,

sitä enemmän heidän oma kielivarastonsa köyhtyy omaperäisistä ainek-

sista. Irtyshillä on kyliä, joissa vanhukset vielä puhuvat ostjakkia,
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multa nuoremman polven kieli on jo niin köyhaa, etteivät he sillä voi

täydelleen lyatuksiaan ilmaista, ja on luonnollista, että he puhekielenään

käyttävät venäjää, jota täysin hallitsevat. Usäksi veniyä on valtakieli,

sitä puhuvat sekä talonpojat että koriceat herrat, ja tämä on omiansa

antamaan sille ja sen puhtaille jonkunlaisen etevämmyyden, jonkunlai-

sen hienouden, niin sanoakseni. Vanhemmat meillä tietänevät kertoa'

paljonkin juttuja, miten joku pomo puolisataa vuotta sitten ja myöhem*

minkin onnistumatta koetti ruotsia solkata herrasta käydäkseen, mi-

ten ., hcrasduoniari" piti arvoaan koin mavana olla ymMuirtävinaun hei-

rassyotingin ruotsia ja miten joku supisuonialairu-n palvelustyttökin koetti

pukea ajatuksensa vieraaseen, sopiinattoniaaii kuoreen „att intte vinnana

vörestoo". Eikähän tuo vielä nytkään taida olla tuntematon ilmiö Suo*

messa, että suomenkielinen ylioppilaskin omistaa vieraan kielen pääs-

täkseen „fiiniin* joukkoon, ja että joku suutari Ui räätäli hankkii lap>

sillensa ruotsinkielisen koulusivistyksen tehdäkseen heistä »herrasväkeä".

Kun tällaisia esimerkkejä saa nähdä sivistyskansan parissa, el ole ihme-

teltävä, jos yksi ja toinen sivistymätön os^akki koettaa omistaa valta-

kielen, joka antaa hänelle etusijan veljiensä joukossa. Mutta yleensä

on kuitenkin sanottava, että sivistymätön ostjakki tässä sulitcessa on us-

kollisempi isiensä kielelle ja kansallisuudelle, kuin edellisissä esimer-

keissä mainitut puolisivistyneet suomalaiset; hän on vielä sillä kannalla,

ettei ymmärrä tavoitella loistoa ja kunniaa. Mutta sivistyksen karttuessa

tämäkin syy rupeaa enemmän ja enemmän vaikuttamaan os^akkikansan

tuhoksi, sen kielen ja kansallisuuden häviöksi.

Milloin loppu tulee, on tietysti mahdoton sanoa. Jos kehitys saisi

kulkea rauhallisesti, ikäänkuin itsestään, voisi sanoa, ettei parin, kolmen

miespolven manalle mentyä Irtyshin rannoilla ja Demjankalla ole kuin

hsjanaisia jätteitä ostjakkirahvaasta. Mutta kansojenkaan kehitys ei ole

tasaista nousemista tai laskeutumista. Ulkonaiset voimat panevat kehi-

tyksen rattaan milloin nopeammin liukumaan, milloin koettavat sen kul-

kua hidastuttaa. Mutta pysähdyttää kehitystii eivät ulkonaiset voimat

voi, se kulkee eteenpäin olipa kulku sitten myötä- tai vastamäkeen.

Irtysh-rahvaan päivä on iltaan kallistumassa, kohtalotar jo valmistelee

saksiansa leikatakseen sen elämänlangan. Ostjakit sulavat kuin lumi

kevätauringon paisteessa: rinteillä, jopa aukeallakin näkyy päiviä, ja

päivä päivältä paahtaa aurinko kuumemmasti lisäten sulamisen vauhtia.
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Pian ei ole talvivaipasta nähtävänä muuta kuin ravitseva muta uuden

heinän juurella. Synkistä rotkoista tai metsän sisästä jonkun komon

juurelta tarkkaava kulkya voi löytää kulon tai varisseiden lehtien peit-

tämän jäätikön, mutta vihoittavassa luonnossa ei mikään muistuta sitä,

että joku aika sitten samoilla seuduin hallitsi talven välta.

4.

„ {'äästä on pino alettava", sanoo suomalainen sananlasku, ja tätä

vitsasta oppiohjetla noudattaen olisi meidänkin Obille lähdettyämme

ensiksi tutustuttava Irtyshiä likimpänä asuviin ostjakeihin. Mutta Sipe-

riassa matkustaja ei ole kokonaan oma herransa: hänen täytyy asettaa

matkansa vuodenaikojen mukaan. Pyydän sentähden lukijalta anteeksi,

että vien hänet kauas Surgutin itäpuolelle, os^akkialueen koilliskulmaan,

jättäen lännenpänä asuvat toiseen kertaan, jos siihen eletään. Mutta

kun hyvi tapa vaatii, että on käytävä ensi työksi tervehtimässä paikka-

kunnan «honorattores** — sen laiminldymisestä on minulla hiukan

harmia tuottanut kokemus — , pitää meidän pistäytyä kunniaterveisille

^trgutiin, silla kyllä se vierailun ansaitsee, ikänsä ja osgskklmaiile

tekemiensä palvelusten perustalla.

15901uvulla vallitsi luoteis-Siperiassa vilkas toimeliaisuus: Mos-

kovan hallitus pyrki vahvistamaan valtaansa äskettäin sen valtaan joutu*

neilla osljakkialueilla. Viitansa tueksi ja keskustaksi vastaiselle toimin-

nalleen se perusti sopiviin palkkoihin varustuksia, kasakkiasemla. Niin

vyntyi Beresov, samanlainen on Surgutinkin alku. Noin 300 virstaa

Sanurovosta itään, pienen Obin putaan rannalla asui os^akki-^ruhtinas*

Partak. Hänestä kertoo Castren kansan kertomusten mukaan: ,Vaikka

iermak jo oli murtanut Kutshum kaanin vallan, kukistanut vogulit ja

voittanut irtyshiläiset ostjakkisuvut, uskalsi Partak kuitenkin antautua

taisteluun vihollisen kera. Taisteluascina oli ostjakeilla jousi ja nuoli,

kasakeilla oli kanunojakin. Luonnollista on että niin epäveroisilla

aseilla taistellessa ostjakit tuhoontuivat, heidän varustuksensa joutui

vihollisen käsiin''. Osyakkivarusiuksen sijalle kohosi kasakkiasema.
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jonka ympäristölle vähitellen Surgutin kaupunki sj'ntyi laajan seudun

valtiaaksi. vScn asukkaat eivät olleet, kuten esim. Saniarovon, valloittavan

joukon jäljestä seuraavia, ansiota etsiviä talonpoikia, vaan he olivat

valtion palveluksessa ja sen suojaan nojautuvia, tosin hyvin omapäisesti

ainakin aluksi toimivia sotureja, joiden päätehtävänä ja melkein ainoana

elvollisuutena oU koota ja Moskoiraan lähettää uusien alamaisten vero-

rahat. Tiheia veroitusretkii tehtiin kalkille suunnille, eiki nllUi veroi-

tusretkilla tietysti pidetty huolta vain valtionvaraston vaatimuksista, vaan

keriiyat pitivät kyllä huolen omistakin pusseistansa. .Obilla ja sen syijä-

joilla asuvat kukisti kasakin pyssy, piikki ja pamppu, kantoipa jäisillä,

hyisillä tundroillakin asuva samojeedi antimensa mahtavan valtiaan lähe-

teille. Hengen, kunnian ja omaisuuden turvaa ei ostjakkimailla enii

ollut: vastustelijat menettivät henkensä tai vapautensa, imiset olivat

suojattomia väkivallalta, veronkannossa ei „kymmenyksiin" tyydytty.

Mahtava oli silloin Surj^ut, pcljätyt sen asukkaat, synkkäkasvoiset aron-

pojat. Mutta „liukai> maailman tie". Huonoja aikoja sattui, metsän

satumaiset rikkaudet alkoivat kuivua, os^'akit köyhtyivät, tiheät tulipalot

hävittivät Surgutin asukasten rikkauksia. Uusi järjestys tuli viimein

os^iakkimalllekin, lakiin perustuvat hallintotavat pantiin täälläkin vähitellen

käytäntöön, pamppu menetti laintulkitsyan arvon. Loiskasveina eläneet,

ostjakkien työstä ja hiestä kukoistuksensa ja vaurautensa suuritta vai-

voitta imeneet surgutilaiset joutuivat vähitellen uusiin elinehtoihin, heidän

oli, tosin osaksi samasta maaperästä, vaivalla ja työllä elantonsa saatava.

Ja kcvcään ansioon ja elämään tottuneet surgutilaiset eivät olleet miehiä

tarmolla käymään kovaa elämäntaistelua, säilyttämään ja kartuttamaan

aineellista hyvinvointiaan. Castren kirjoittaa v. 1845: ..Surkea on

kaupungin ulkonäkö. Siellä täällä palaneiden talonraunioiden keskessä

seisovat kurjat hökkelit ovat ainoaat jäänökset muinoin mahtavasta

kaupungista^. Täällä ei ole ainoatakaan siivoa katua, ei yhtään kun-

nollista rakennusta, harvoin tapaat lasi>ikkunoita, ja eheät ruudut ovat

melkein liarvinaisuuksia. Köyhyys on viimeisten vuosikymmenien kuluessa

lisääntynyt siinä määrin, ettei kaupunki ole voinut suorittaa verojansa

valtiolle. Tästä syystä se on menettänyt etuoikeutensa lohdutuksekseen

säilyttäen vain kaupugin nimen.* Noussut on kuitenkin Surgut tuhas-

* V. 1840 tulipalo hävitti kaupungin (C:n muist).
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tansa, joskaan ei kukoistukseen, niin kuitenkin välttävään hyvinvointiin.

Jo ulkomuotokin sitä todistaa. Siperialaisen mielestä tavallisen hyvin

rakennetut talot ovat sijoitetut leveiden, tietysti hoitamattomien katujen

varaille. Eivät kadut kesällä ole niinkään siivottomia, niiden suurinta

osaa kun peittää viheriä ntohovaipp% ja kun kotielilmet ovat keOlaitu-

mella kaupungin piirin ulkopulella. Taloista on suurin cm pieniä»

mutta nikeepi tXiUi jo komeitakin rakennuksia, aivan kaupungInmalUsia.

Ja jos pistiyt surugutiiaisen polMtan taloon, et luule Siperiassa olevasi-

kaan: siellä upeilevat hienot akkunaverhot, komeat matot, kiiltävät

huonekalut, silalut Icatto- ja pöytälamput, kyntlläjalat ja -häkkyrät; rehe-

vät huonekasvit muistuttavat maasta „\vo die Citronen bliihen". Köy-

hänkin vierashuoneen seiniä peittävät paperiverhot, parassoppi on täynnä

kullan- ja hopeanvärisiä pyhimyskuvia, seinillä voit ihailla Skobelevin

ja Suvorovin urhotöitä, helvetin vaivoja, viimeistä tuomiota, pyhimysten

elämää esitettyinä enemmän tai vähemmän karkeissa, apokryfisissä pai-

nokuvissa. Eiväthän kyllä hettkään jokaisessa talossa seinät ja lattia

täydellisesti estä vihuria ja pakkasta huoneeseen tunkeutumasta, monessa

talossa ovat ikkunaruudut palaislsta kokoonpannut, mutta tämä on l^lmän

Siperian asukkaan mielestä »tarpeellisessa kunnossa" olemista. Ja kun

vielä lisäämme, että useimpien mielestä hyvään järjestykseen kuuluvat

nurkissa y. m. näkymättömissä paikoissa säilytetyt rikkaläjät, runsaanpuo-

leiset russakka-, lude- y. m. varastot, lienemme kylliksi tehneet selkoa

asukkaiden ulkoisesta ympäristöstä. Asukkaat ovat suurimmaksi osaksi

entisien kasakkien jälkeläisiä, jotka ovat menettäneet kasakkioikcutcnsa

ja — mikä vielä pahempi täkäläisen mielestä — kasakkioikeuksia

seuranneen, valtiolta saadun kuukautisen jauho* ja suurima-avun. Toi-

meentuloansa saadakseen on heidän nyl^iän turvauduttava kaijanpitoon,

kalastukseen, setrinpähkinäin keräämiseen, halkojen luinkintaan hdycy»

laivojen tarpeeksi, rahdinvetoon ja tuohon Siperian venäläisten erittäin

rakastamaan toimeen: kaupanUyntiin. Ja kaikkien näiden tulolähteiden

käyttämiseen on surgutilaisella kyllä tilaisuutta. Silmänkannattavat niityt

eivät täkäliisillä tule koskaan lahipuillekaan koijatuiksi, mahtava Ob

elättää kaloja mahdottomat laumat, setri- ja halkometsiä on laajoja, ja

rahdinvedosta maksetaan jonkunlaisia palkkoja. Jos kulkuyhteys muu-

hun maailmaan, markkinapaikoille, olisi huokeampi, voisi yhtyä erään

venäläisen kirjailijan sanoihin, ettei missään raa'alla työliä voi ansatta
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niin paljoa ja niin hyvä& toimeentuloa Imin Surgutin seuduilla ja

yleensÄ täällä Obin kulmilta. Mutta tässä on mielestäni pari pahaa

njos^ia; jos kulkuyhteys olisi hyvä ja jos silloinkin asutusolot pysyisi-

vät jotenkin samoina kuin nykyään. Nämä „jos"it ovat esteenä sur-

gxitilaisten rikastumiselle, ja niihin tulee lisäksi vielä monta muutakin.

Mainittu kirjailija, joka vakuuttaa tuntevansa Surgutin olot, kirjoittaa;

,SurgutilaiseIia ei ole työhön erityistä taipumusta. Hänen ihanteensa on

kevyt elämä, hän. rakastaa enemmän kaupankäyntiä kuin pa^on vaivaa

vaativaa kklanpyyntiä Ja metsästystä, vaikka viimemainitusta voitto olid>

kin suurempi. Surgutilaisen ,pia destderia* on vaihtokauppa os^akkien

ja samojeedien kanssa. «Miksi vaivautuisin kalan pyynnissä, miksi

läksisin joelle paleltumaan ja kastumaan Ja kärsimään kaikenlaisia puut-

teita. Onhan paljoa parempaa, mukavampaa ja vaarattomampaa, jos

puolivilli, nälkäinen alkuasukas ottaa osalleen epamielljrttävän ja vaaranalai-

sen pyynnin ja minä sitten vaihdan hancn saaliinsa vedellä, kärpäissic-

nillä ja tupakalla sekoitettuun viinaan", näin tai melkein näin ajattelee

surgutilainen." Mutta pienenkin vaihtokaupan käymiseen sietäisi olin

jonkunverran liikepääomaa, ja sitä on liian vähän. Tavallisen surgutilai-

sen kauppakaan ei anna rikkauksia. Vaikka Surgutissa yleinen toimeen-

tulo onkin välttävä (keijäläisiä esim. ei ole), niin ei, saman Uijallaan

esitystä myöten, aineellinen toimeentulo voi loistavaksi tulla; siihen on

^nä nykyisen asujamiston «pääomattomuus", tuhlaavaisuus, tarmotto-

muus, laiskuus, neuvokkaisuuden Ja rohkeuden puute» jolta viimemai-

nittt^a varsinkin salaisessa viinakaupassa tarvittaisiin*. Siis jotenkin

paljon »jos^ia estämässä hyvinvoinnin kasvamista!

Ei kulkukaan larvilsc ajalcllakkaaii. ettei Surgutissa olisi rikkaita

miehiä, varallisuuteen katsoen päiitä pitempiä kaikkea kansaa. Surgutin

piiri on laaja, vaikkakin aineellisesti ja väkiluvultaan heikompi esim.

Bcrezovin aluetta. Harvoja on täällä noita maankuuluja rantahiekkoja,

jotka ala-Obilla kalastusta harjoittaville antavat tuhansia taskuun: metsä-

kin on aineistaan niukempi. Mutta Surgutinkaan seudut eivät anna

neuvokkaan ja keinoista välittämättömän miehen nälkään kuolla. Kaup-

paa käyvällä on laaja .vaikutusala", Ja kilpailun laimeus antaa tilai-

suuden hyvän voiton saamiseen. Onpa Joku henki, hyväkö vai paha,

en tiedä, siunannut muutamille kylliksi tämän maailman hyvyyttä. Ei-

hän tietysti mitään olisi sanottavaa, jos nuo rikkaudet olisivat rehellisellä
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työllä ansaittuja, mutta tahtoopa vähän kayda karvaaksi mieli, kun nakce

pohatan pöyhistelcvän ja kuulee halveksien puhuvan ostjakki raukasta ja

kun tietää, että juuri tuo nälkäinen ostjakki, tuo venäläisten asukasten

halveksima ^ koira" on saanut kestää päivän kuorman ja helteen pohatan

rikkauksia koottaessa, kun tietää että rikkaan tiyvinvointi on ostettu

alkurahvaan turmiolla. Mutta rikasta hyvin vSbän i^atteluttaa tdconaa,

rikkauksien kokoojille kukkaron vaatimus pyhittää keinot. Niin on asian-

laita muuallakin ja erittäinkin Siperiassa. Sattuuhan kyllä että elämänsä

ehtoolla kauppias, helvettiä pedaten, rupeaa menettelyänsä katumaan,

lat\joittaa kirkoille suuria summia sielunsa pelastukseksi; joku määrää

ruumiinsa haudattavaksi kaiken kansan tallattavaksi, toinen pyytää jul*

kisesti syntejänsä anteeksi, mutta nämä tapaukset ovat hyvin harvinaisia,

eikä niistä ole mitään hyötyä ja parannusta myöhempien toimintaan

nähden. Totta on että aikaisempi nyrkki valta on saanut väistyä ulkonai-

sesti hienomman nylkemistavan tieltä, mutta vielä vaaditaan paljon

ponnistuksia, ennenkuin täkäläinen alkuasukas pääsee vapaaksi niistä

kiristyspihdeistä, Joihin menneet lyat ovat hänen puristaneet, ennenkuin

Surgut lakkaa olemasta sinä, minä se aina on ollut: hämähäkkinä, joka

juo kuiviin verkkoonsa takertuneiden kärpäsien elinnesteet

5.

Ei tahtonut tänä vuonna kcsäntulosta mitään tulla. Huhtikuun

lämpimät sulattivat lumen ja toukokuu vapautti vedet jäakahleista. Mutta

kesäkuu muuttuikin „talvikuuksi pohjoinen viima oli lakkaamatta liik-

keessä, taivas koetti pysytellä pilvien sucjassa, ilma oli harmaata,

sumuista, kosteaa. Ihmiset turvautuivat turkkeihinsa ja lämpimiin suo-

jiin, väristen elukat kulkivat laitumella qyhtäen ruuakseen kituuttaen

nousevaa ruohoa. Lehtikin säikähti; peljäten vihmaa ja vihuria koetti

sekin peittää päätään niin kauan Imin suinkin suojaavaan silmikon

koppaan. Kylmä tukahutti lintujen riemun, kesäisen viserryksen sijasta

saimme kuulla . tuulen ulvovan nurkissa ja tumman havumetsän valit-

taen laulavan ikäänkuin luonnon hautausvirttä. Ei ole hauskaa tuollaisena

aikana matkustaa maisin, mutta vesitse kulkeminen vielä kurjempaa on.

Kosteus ja kylmyys vaivaa ruumista. Ja luonnon harmaus lannistaa
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mielen. Mielellään silloin inaikalaiiien näkee majatalon lähestyvän,

voidakseen hiionelämpimässa leviihtaä hetkisen, saada kupin kuumaa

suuhunsa ja joksikin tunniksi uinahtaa kuivalle penkille tai lattialle.

Se on nautintoa. Jota kokematon ei voi käsittää.

Runsailla ruokavaroilla ja tuttavien onnellisen matkan tolvoluksilia

evästettyinä läksimme Surgutin rannasta. Vilunoi vettä aikalailla ja

tuulikin oli kovanpuolinen, mutta kun saattigat eivät sanoneet niitä

pelkäävänsä, tarvitsi minun niistä vielä vähemmän huolia. Toivoimme

tuulen yöksi ^ntyvän» mutta saimme taaskin nähdä että Polvan ukko

ei yölläkään levähdä. — Vienan karjalaiset sanovat hänellä olevan

pahankurlsen eukon ja ukon pitkäaikaisen vihan johtuvan perheriidoista.

Yöksi nousi vielä hurjempi myrsky, vettä valui kuin taivain akkunat

olisivat auenneet. Säänpiloun ei ollut tilaisuutta v^jiia kaikkialla —

,

eteenpäin oli mentävä. Kamalasti pieni \enlio keikkui; Jumalan joen

haltia tahtoi sen jo saaliikseen saada miehineen päivineen. Taivaasta

tuleva vesi kasteli saattajat läpimärjiksi, ja tuontuostakin he saivat joesta

ryöpyn niskaansa. Heidän mieliänsä ei kuija matkailma kuitenkaan

lannistanut, olipa heillä aikaa leikkiäkin laskemaan. Paras heistä huo-

mautti tovereilleen miten heidän veden tulosta sieti olla kiitollisia; eihän

^yt muka tarvinnut vaivautua uimaan eikä vaivata vaimojaan vaatteen-

pesulla, kun puhdistuksesta Jumala piti huolen. — Samanlainen ^pyykki"

oli toisellakin välillä, ja päätin sentähden pysähtyä toiseen mi^ataloon,

joka oli ostjakkilainen, odottamaan parempaa säätä. Viiden-, kuuden-

kymmenen virstan kulkeminen heittelehtävässä venheessä oli miraiuii jo

siksi vaikuttanut, että olin mielissäni muutamien hetkien pysähdyksestä.

Kuvailin jo q^ieiessäni istuvani höyryävän teekeittiön ääressä nauttimassa

suurempaa mukavuutta kuin ahdas kajukki voi tarjota, mutta sain taas-

kin kokea, ettei laskua ole tehtävä isäntää kuulematta. «Tuolta majatalo

kohta alkaa näkyä*, sanoi perämies viitaten muutamaan lehtimetsää

kasyavaan matalaan niemekkeeseen. Mutta parhaimmalla tahdollakaan en

suojaavan miyan harjaa voinut eroittaa, ja kysymyksiin perämies vain

Obin syrjSojki, venäjäksi Tremjngan; ostjakit sitä kutsuvat Jumalan
joeksL
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hiukan pilkallisesti hymyillen vakuutu mciaaii saapuvan parhaimpaan

nuilla souJuilla olevaan majataloon. Ja miehen pilkallisen hymyilyn syy

.selvisi minulle heti kun olimme rantaan laskeneet: tässä kievarissa ci

ollut huoneita matkustaville. Muutamien sylien päähän rannasta oli

kyhätty kaksi tuohinugu ja vähän etempänä nain korkeilla jaloilla

aelaovan aitan. Olen sittemmin nihnyt padonkin osyakkilaisia tuohimiyoja,

mutta en yhtään noin kurjaa vakituista asuntoa — tilapäiseksi asunnoksi

voi tie^sti vaikka kuusen juuri kelvata. Talon is&vanhus kahden

nuorimman lapsensa kera oli pyhittänyt itseUeen aitanaluksen ; sinne

olivat he pingoittaneet makmi-uutimensa, ja irtonaisen» tuulen mukaan

aitan eri sivuille asetettavan tuohilevyisen seinilaatan oli asukkaita myrs-

kyilta ja sateelta suojeltava. Nuorempi, äsken naimisiin mennyt poika

vietti kuherruskuukausiaan teltassa, joka muojoltaan muistutti toisesta

päästään tukittua holvikiiytävää, mutta suuruudellaan suurenpuoleista

koirankoppia. Malcaamaan siinä pttkinpäin näytti sopivan, mutta istu-

misen oli niin ja näin; jos jonkun leveän Savpn emännän oUsi ollut

pakko sinne kömpiä» niin olisi hän luullakseni kiltckiin joutunut. Mutta

vanhimman, ontuvan pojan asunto se sittenkin paras oli. Vinoon

toisiansa vastaan pystytetyille riuvuille oli kyllä levitetty tuohilevyjä

seiniksi, mutta niin huolimattonuwti, että saumoihin jäi suuria auld^oja,

joista tuulella oli vapaa päa^y. Koirille ja pienille osUakkinallikolUe

näkyi tämä hyvin luuirinainen telttamuoto olevan erittäin mukava: heidän

ei tarvinnut ulos päästäkseen ovea etsiä, heillä oli tie jokaisessa tuohi-

levyjen lomassa. Saattajani, perämies oli jo majaan ehtinyt, ja kchoitti

minuakin „pirttiin" astumaan. Ovi oli tietysti hyvin matala. Kun

ovenpielessä istuva emäntä oli siirtänyt paljaat säärensä syrjempiiän ja

ottanut haahloista padan, pääsin ovesta selvittyäni yhdellä luQrppaukselia

tulisian taakse, johon vieraalle halko oli rahiini asetettu. Suuruudel*

taan oli jurtan lattia-ala n. 4—5 kyynärää läpimitassa, joten tilaa

liikkumaan ei juuri ollut kun makaavat lapset ja koirat siitä jo kolman-

nesta pitivät hallussaan. Kolme henkoä meitä istui tulisian ympärillä,

ja ehkä ne^äs olisi lisiksi mahtunut. Ei tehnyt mieli kauan vierailemaan.

Likaisista vaatteista, lattialle levitetyistä heinistä, kalanjätteistä, lapsista ja

koirista lähtevä tuoksu sekä uudelleen tulelle asetetusta kaianrasvapadasta

nouseva katku ajoivat minut piankin ulkoilmaan, huolimatta siit.i että

nenäni jo olikin vähän tottunut Siperian ilmaan. Mielestäni isäukko
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sittenkin oli parhaan osan valinnut asettuessaan aitan alle. Siellä oli

ainakin raitista ilmaa kylliksi; ehka kuilcnkin rahvaan terveys- ja asunui.s-

oloja tutkivat lääkärimme olisivat jo siunustelleet raittiuden ylenpalttisuutta.

Aika nuotion olivat saattajani virittäneet aitan seinustalle ja koettivat

siinä kuivailla märkiä vaatteitaan. Mutta ei nuotiosta kovinkaan suurta

l\yötyä ollut komistuneille jäsenille: kun etupuolta lämmitti, paleli selkää.

Talonväkeä vain ei kylmyys näkynyt haittaavan. Poronnahkaiseen säkki-

turkkiin puettu isinti askaroltsi niitä näitä, samanlaiseen pukuun pukeu-

tunut pikku emäntä, n. 12 vuotias, kiinnitteli aika näppärästi ludalla

vahvikevarpoja tuohisten laitoihin. Iloisen ja tyytyväisen näkdisenä

pieni pojanvekarakin koetti isän veitsellä muodostella puupalikoista

laivoja, joita sitten voisi lähettää vieraisiin maihin tuomaan täjrtensä eloa;

tyi) i.akyi olevan hauskaa, koska hän ei joutanut lämmittelemään kylmän

viiman ahdistamia paljaita jalkojaan tai sen punaiseksi puhumaa nenäänsä.

Ja mitäpä hän osasi kaivatakkaan. Olihan nyt kesä, jolloin ei kukaan

kylmään kuitenkaan kani^istu, olihan hän juuri täyttänyt vatsansa kala-

rokalla, jonka jäännöksiä ja jätteitä siellä täällä tuohisissa ja maassa viruu.

Meissä tuo ruuan näkeminen el ruokahalua herätä, päinvastoin. Parempi

vaikutus näkyy tuohisilla olevan pariin, kolmeen koiraan; niiden

silmistä voit lukea että tuohisen sisällys on maailman parasta herkkua.

Emännän vartioivan silmän välttyessä sieppaavat ne suullisen ruotoja,

joskus koko kalankin, saaden rohkeutensa palkaksi kolauksen kapustasta

Itaffoonsa. Mutta mitäpä maailmassa ilmaiseksi saa, ajattelee koirakin;

lyönnin uhallakin se kieltänsii lipoen odottaa loista soveliasta tilaisuutta

pistääkseen kuononsa isäntiensä syömätuohisiin. —
Ilma alkoi seljetä, sade taukosi, pilkistipä aurinkokin pilven lomasta

silloin tällöin. Syytä viipymään ei ollut. .Multa ostjakeilla eivät eväät

olleet valmiit ja täytyi siis heitä odottaa. Kun ostjakki pyysi odotta-

maan kunnes emännät olivat leiponeet eväsleipiä, höristin vähän korviani,

sillä siihen tydhön minun käsitykseni mukaan vaadittiin ainakin puoli

vuorokautta — taikinan juurtamlnen, happaneminen, sotkeminen, nouse*

minen ja muut lukuisat toimitukset eivät meillä ainakaan noin vain

käden käänteessä käy — ; lisäksi en leivinuunia missään nähnyt

' Siperian kylissä lueiukin uäkee kesäisen letvinuunin pihalla, paljaan tai

vaan alla.
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Ktin os^akki koitenkin vakuutti emäntien tSällä olevan meikaUlisia

sukkelampia, annoin leivontaan luvan ja menin toimitusta katsomaan.

Kaukaloon, jonka puhtaudesta en saanut aivan vannaa vakuutusta,

kaadettiin kalitlientä, emäntä sekoitti siihen jauhoja, sotki ja vatvoi '

• •

sormin, ja pian oli tahdas valmista. Ei näkynyt hiivoja, eikä edes

happanemista odotettu. Tahdaskimpaleesta muovaili emäntä suikeita,

pot^jalaisen aironlavan muotoisia ja kokoisia, keskeltä n. 3—4 cm.

paksiiga leipiä, pisti ne pitkinpäin vartaaseen, taputteli ja silitteli siinäkin

pystyttäen vartaan polviensa väliin. Kun leipä oli kylliksi sievä ja

siloinen, telitiin siihen veitsen kiijetiä molemmille sivuille syvennyksiä ja

pantiin paistumaan. Uunia ei siihen tarvittu; varras leipineen pystytet-

tiin maahan nuotion äilreen vinosti tulen päätie. Ei emännällä ollut

huolta »päällyslämpimästä*» hänen oli katsottava vain, ettei tuli päässyt

alapuolta liiaksi korventamaan. Yhden puolen paistuttua käännettiin

toinen kylki tuleen. Tietysti siitä läpikypsäa ei kerralla saatu ; paistu-

nut leipä halaistiin kahtia, ja molempien, nyt jo jotenkin ohuiden puo-

liskojen sisäpuolet taa.s paistettiin. Näin oli leipä valmistunut syötäväksi.

Eiväthän nämä „ljepeshkat" kauniita olleet, käppyräisiä olivat ja savustu-

neita kaikki» laidat karrella, mutta ostjakki välittää viisi kauneudesta,

pääasia on että on jotain ravitsevaa vatsaan mätettävänä. Niin utelias

kuin olenkin kaikkea koettamaan» ei mieli kuitenkaan tehnyt Ijepeshkan

makua maistelemaan; leivontatavan näkeminen ja tieto leipään joutuneista

»lisäaineksista" kuoletti uteliaisuuden. Eikä maku taida erinomaista

ollakkaan, päättäen siitä että os^akit pitävät hapatettua» meikäläiseen

tapaan valmistettua leipää herkkuna, aivan kuin meillä ruisleipää ^övä
maalaislapsi klrkkomlesten tuomaa vehnäsviipaletta. —

Eväät olivat valmiina, saattajat varustautuneet laluuuii. Taipaleelle

työiuiyiivuue, ja nyt kulku kävikin jo hyvin. Taivas seestyi seestymis-

tään, pohjoinen lauhtui, aallot asettuivat. Ei ollut pakkoa viivähtää

seuraavissa majataloissa, yötä päivää ponnistelimme eteenpäin. Ja kievari-

kylät eivät juuri viipymään vietelleetkään, varsinkaan os^akkiiaiset. Kevät-

tulva alkoi jo aleta ylempänä Obissa, pienet järvet ja joet erottautuivat

maata laajalta peittäneestä vesilakeudesta. Kalojen kulkutiet ja liikkuma»

ala supistuivat suppeammiksi» ja ostjakit kiirehtivät tätä seikkaa hyväk>

seen käyttämään. Käsissä oli kalastusalka. Tämän voi huomaU heti

jurttiin saapuessa. Kaikkialla on kalaa;, pitkissä seipäissä näet perattuja
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kaloja riippuvan kuivamassa, ja ihmeteUen katsoo tottumaton varjopai-

koissa olevia, tuoreella ruoholla peitettyjä kalakasoja. Liiketti ja elämiä

kaikkialla. Miehet parsivat pyydyksiä, tuovat utitta saalista, ja naiset

sekä lapset hääräävät perkauspuuhissa. Tuolla istuu miyan seinämällä

os^akitar, edessään matala jakkara perkauspöytänä ja vierellään koko

valkeasuomuisia särkikaloja ja tummia vedensusia, haukia. Ihmeen näp-

pärästi työ häneltä näkyy sujuvan, ei veitsi mene väärään, sattuipa sitten

käsiin isompi, tuulessa kuivauavaksi sopn.i k;ila, tai pieni, tulella paah-

dettavaksi kelpaava. Työ ei ole siistiä. Kalvosta inyruen ovat perkaajan

kädet vereen tahmentuneessa Haassa, tummat, epäiltävän väriset vaatteet

ovat kalansuomuista ja jätteistä saaneet joukon koristuksia, kasvot, mikäli

niitä suojaavan hunnun peitosta voi nähdä, ovat veritäplissä, ja suupie-

listä sananmukaisesti verta tiukkuu, perkaaja kun tuontuostakln pistää

suuhunsa kalansisälmyksistä löytämiänsä makupaloja. Eivätkä kalatkaan

meikäläisen käsityksen mukaan puhtaita tule; niitä ei perattua edes

vedessä huuhtaista, vaan suoraan perkauksen jäljeltä joko ripustetaan

tuuleen ja auringonpaisteeseen kuivamaan suureksi iloksi pöriseville

kärpäsille — tai levitetään tulisijan päälle laitetuille liistelavoille savus-

tumaan. \'astcnmielinen haju kalanjälteist^l ja padassa rasvaksi kiehuvista

suolista täyttää tyynen ilman ja tekee olon kylässä epämiellyttäväksi.

Kiiruhtaisimme tiehemme, mutta kyytimiehet tahtovat hekin saada osansa

isäntien saamasta Jumalan lahjasta, ja vieraanvarainen ostjakki kehoitta*

heitä valitsemaan paraita päitä pataan pantavaksi. Keiton kiehuessa

pistäydymme lupaan kuulemaan ja näkemään ostjakkien elämää, tiedus-

telemaan heidän olojaan ja elintapaansa.

Varsinaisen Obin rannalla asuu hyvin vähän os^akkeja, heidän

pesäpaikkansa ovat sivujokien ympärillä, jossa heillä ovat metsästysmaat

paremmat, kalavedet heidän pyyntineuvoilleen anteliaammat, kuin varsi-

naisen emajoen seudut. Obin rannallakin asuvien talvijurtat ovat jonkun

matkan päiissä joesta, ylavanuiiiiki, metsäisillä mailia. Kcvaan tultua

ostjakit jättävät talvipesänsä tyhjiksi ja asettuvat joen alavalle rannalle

tai putaiden vierille kesäteloilleen. Talvikylissä näkee jo venäläiseen

tapaan rakennettuja asuntojakin siellä täällä, mutta suurin osa Surgutin

piirin os^akeista viettää talvensa maapirteissä. Kesäkylissä ovat miyat.

Jurtat, useimmiten tuohesta tehdyt, mutta monin paikoin se aSikyy alka-

van väistyä hirsistä salvotun asunnon tieltä. Ja viimemainittua ligia on
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sekin asunto, johon keittoa odottaessamme olemme joutuneet. Sitä ei

oi juuri tuvaksi kutsua, pikemmin aitaksi, vaikkakin se on rakennettu

maaperiin eiki, kuten tikiliiset aitat, jaloille. Ikkunoita ei ole, mutta

valoa ef kuitenlcaan tarvitse sisXin sSkllli kantaa, kuten ennen muinoin

hölmöläisten pirttiin. Sitä tulee, joskaan ei liian runsaasti, päiväkaudet

avoinna olevasta ovesta, piikistääpä päivä tupaan nurkassa olevan tulisijan

kohdalle kattoon tehdystä savuaukostakin. Peräseinälle laaditulla makuu-

lavalla istuu tthrusilmätnen ostjakki, isäntäukko, verkkoa parsien, ja sinne

levitetyillä ryysyillä perheen kuopus nukkuu viatonUi lapsenunta, jonka

suloisuutta vain näkymättömät, vaatteissa asuvat maksamattomat vuokra-

laiset näkyvät häiritsevän. Lattia on Jumalan luoma, ei edes heiniä

ole sille levitetty. Sitä ei tarvitse pestä eikä kaltata, jollaiseen työhön

os^akitar ei kovin halukas näy olevankaan, päättäen likaisista vaatteista

ja astioiden tununanharmaasta väristä. Talouskapineet, padat, tuohiset,

ja kaukalot ajelehtavat sikin sokin seinävierillä. Talonväkeä ei epiyär*

jestys näy haittaavan. Tyytyväiseltä näyttää isäntä ja tyytyväiseltä kuu-

luu äänikin hänen kysyessään vieraalta tulevan vuoden jauhuliintaa. Ja

onhan hänellä syytäkin tyytyväisyyteen: alusta päättäen tulee hyvä

kalavunsi, ja toivoa on ettei metsäkään ole jotat:; kopeekkaa antamatta.

— Kyliähän isäntä istumaan kehotttaa, mutta kun saattajat ovat jo

matkavaimiina, pidämme parempana jättää hyvästi. Antelias isäntämme

pistää mukaamme runsaasta saaliistaan aika vakan kalaa matkaeväiksi,

ja kiittäen olimmekin sen. Veres lisä ruokavaroihin ei koskaan haittaa;

matkamme on pitkän pitkä, 600^700 virstaa. Vuorokausi kuluu hyvin-

kin ennenkuin pääsemme Obilta sen ^rjäjoelie Vachiile poikkeamaan, ja

monta kertaa näemme vielä auringon nousevan ja laskevan, ennenkuin

olemme matkamme maalissa, Vachin kuntakylässä Lar/atskoessa.
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Kertomus ostjakkieii ja vogulien luo tekemäs
täni kansatieteellisestä tutkimusmatkasta

V. 1899—1900.

KiijoiUanut

U. T. SireliM.

(ESsitetly SmmiMlMS-agrihdMii Seuran kokonkaassa 19*^/1(100).

Se työ, jonka äsken päättyneellä siperialaisella tutkimusmat-

kallani suoritin, on ollut osittain suoranaista jatkoa niihin ostjakki-

Iäisiin tutkimuksiin, jotka v. 1S^)8 tein; osittain se ou käsitellyt

ostjakkien naapureina elävien kansain, kuten vogulien, samojedien

ja tatarien etnogratiaa. P^usimäiseen mainituista kansoista olen

minä sen ngrilaisuuden takia pannat yhtä saarta huomiota kuin

oatjakkeihinkin, jJUkimftisten keskaadessa olen katsonut tarpeelliaekri

panna toimoen ylimaUcaiaia tatkimnkna saadakseni selville^ missä

mftfirin nämät kansat mabdollisesti ovat vaiknttaneet ostjakkien eISp

mUn, tai olisiko päinvastoin niissä ostjakkilaista valkatusta havait-

tavissa. Jnnri viimemainitnt näkökohdat määräsivät matkani var-

sinaiseksi lähtökohdaksi tällä kuten edelliselläkin kerralla Toinskin

kaupunpfin, voidakseni siirtyessä sieltä Siperian pohjolaa kohti tehdä

pieiiemiiiä viiväiidyksiä Toniskin tatarien ja Narymin samojedien

luona, joihin edellisellä matkallani en ollut huomiota kiinnittänyt.

Saavuttuani yhdeksän vuorokautisen matkaa jälkeen kesäk. 23 p.

Tomskiin ja saatoani matkatarpeet kantoon, aloitin tutkimuksen i teke-

mAUä retken erääseen liki Tomskia syaitsevaan tatarikylään. Vietin
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siellä miiiitaiiiia päiviä kokoillen pääa.siallisesti metsästys- ja kalastus-

tietoja (kirjoitin muun muassa näiltä aloilta terminolog-ian) ja tehden

pukupiiriistuksia. l'ällä matkalla käytin ensi kerran apunani piirus-

tamisessa erästä tomskilaista taiteilgaa, Pietan Beisleriä, joka sit-

temmin Tälillämme vallinneen ystävyyden takia senrasi minua apu-

laisenani aina lokaknan alkunn vaatimatta minulta monta korvaosta

vaivoistaan koin vapaat matkat ja mnooat Palattnani Tomskiln

ja jftijeetäydyttyäni topnilisesti polgoista matkaani varten, Iftksin

sieltft heinSknnn 5 p. krounnn höyryllä riOh", piiämääränäni Timskoen

kylä. Toivoin siellä tapaavani kuten edellisenäkin vuonna tähän ai-

kaan Tini-joen samojedien markkinat käymässä ja huilin sentäh-

den verrattain helposti voivani koota tari)eelliset samojedilaiset

ainekset. Erittäinkin toivoin tässä väkijoukossa helposti voivani

kerätä ne nähtävästi rikasmuotoiset koristeet, joita Timin samojedit

kuten monet ostjakitkin tekevät tuoliikaluihinsa. Mutta toivoni rau-

kesi turhiin. Kun tulin Timskoen rantaan, kerrottiin samojedien jo

parisen viikkoa sitten jättäneen seudun syystä, että paikan venäläi-

set kauppiaat, edellisen talven huonon saaliin ja samojedien yhä

kehnooetan maksukyvyn takia tekivät poikkeuksen vanhasta tavasta

antaa samcjedeiUe eHntarpeita etukäteen. Hädin tuskin sain pari,

muutamain venäläisten palveluksessa paikalla elävää samojedia kä-

siini voidakseni urkkia heiltä minulle tarpeelliset metsästys- ja ka-

lastustiedot, ja kirjoittaa muistiin samoilta aloilta terminologian. —
Heinäkuun D p. lähdin Timskoesta ja jatkoin matkaani höyryllä Sama-

rovon kirkonkylään, jossa minut muutamain käytännöllisten seikkain

järjestäminen pakoitti viipymään kolmatta vuorokautta. Joutoaikaaoi

käytin ottaen selkoa eräältä paikalla tapaamaltani Naiym-joen oslja-

kilta hänen kotiseutunsa kalastusoloista ja kiijoittaen muistiin saman-

mnrteisen kalastus- ja metsästysterminologian.

Samarovosta oli aikomakseni vend[yydissä laskea aina Obdon-

kiin asti ehtiäkseni vielä kesän aikaan käydä tuticimnsalani pohjoi-

simmat ja vaikeakulkuisimmat seudut. Obdorskista pitäin oli tarkoi-

tukseni sitten vähitellen siirtyä Sosva-joelle. Mutta tultuani Sama-

rovoon osui näillä pohjoisilla vesilhi harvinainen sattuma, joka teki

pienen muutoksen matkasuunuitelma^ini. Olin jo varustautunut

ktgukilla — niin kutsutaan täällä katettua matkavenettä — ja olin
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juuri lähdössä vSamarovosta polijoiseeu, kuu paikalle saapui Siperiassa

hyvin tuunetuu kauppias Sibirjakoviu vuokraama „Uralets--huyry,

jonka oli määrä viedä jauholasti Sosvan sivujoen Sygvau latvapao-

Idla sijaitsevaan Ljapin nimiseen kauppapaikkaan.

£n hetkeäkään epäillyt mikä saari etu matkalieoi olisi siitä,

jos pSAsiriB höyryllä aina mftinittaiin kaappapaikkaab asti, koska

minulle joka tapaakssssa oli hyvin edallista kftyd& Syg?a-joella. Kii-

tos mnatamain TanfiUUsten viikamiesten avnstakseoi otettiinkin minnt

tOTereineni ja kiynkkeineni tiUle pabtaasti yksityiBissft aaionsa liik*

knvalle höyrylle, ja jo heinSk. S2 p. olin Ljapiuiasa. Kaiken lopuksi

kohtasi minua, tieteen nimessä kulkevaa, odottamaton ystävällisy^;

kysymykseeni paljonko olin matkasta velkaa, sain vastaukseksi : „jos

ottaisimme sen, mikä kohtuullista olisi, katsoen erittäin siilien ctt^

kajiikkinne hidasti hiemau matkaamme, pitäisi ottaa paljon, ja siksi

emme ota mitään".

Ijapinista tein matkan Shtshekaijan kirkonkylään, joka si*

jaitsee samannimiBen sivigoen rannalla, alkaakseni siellft asnvien

vogolien kanan yogalilaiset tatidmnkseni. ViiYytty&ni Shtsheknrjan

kylflasä kolme ynorokantta, aloitin hsinäk. 26 p. retksni Sygyaa ja

Sosvaa alai^ tehden lyhempiä ja pitempiä viiyähdykstä florompan-

lissa, Lobomosessu, Kahtinjassa, Petkäsissä ja Anjassa. Otin kaik-

kialla tarkan selon metsästyksestä, kalastuksesta ja rakennuksista;

kokosin ornamentteja sekä kiinnitin Imoniiota nuiillekin etnografian

aloille, sikäli kaiu aikaa riitti. Beimuviiu saavuin elok. 13 p.

Viivyttyäni käytännöllisten asiain suoritusta varten paikalla parisen

vuorokautta, aloin matkani Obdorskia kohti. Tämän taipaleen tut-

kimiseen on kesäaika erittäin sovelias, sillä silloin ovat ali-Obiin

jnoksevien sivujokien varsilla asavat osljakit miltei miehisBä Obilla

kalalla, ja tutkijalta siis sälsl^vät matkat heidän vanimisille koti-

paikoilleen. Ensimäistn pysähdykseni tein Kaqrm-joen ostjakkien

apajapaiknUat joka sqaitsee jonkon peninkolman tämän joen snnn

alapuolella. Tlällä kuten Knshevatin kylässäkin, jossa vähän myö-

hemmin työskenteliji Knshevat-joen ostjakkien kanssa, t«in yksinomaan

raetsähtys- ja kalastustutkimuksia. Varsinaisten Obin ostjakkien oloja

tutkin iCr«-'/är-/för-jurtissa ottaen selkoa paitsi metsästyksestä ja ka-

lastuksesta, myöskiu rakenuuksista, porooUoidosta y. m. Tehtyäui
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vielä syrjäniliiisessä Myshyn-kylässä lyhyen pysähdyksen, kuullakseni

mitä sen Uralin tuolta puolen tänne tulleilla asukkailla olisi muis-

tissaan metsästyksestä ja kalastuksesta kotiseuduillaan, ja otettuani

selkoa Tunt-Här-kur-^uriissA Voikarau ja LjMmio.v-jurtissa Sob-joen ost-

jakkien oloista, saaynin Obdorskiin yöllä syysk. 7 p. Aikomukseni

oU oUot Obdorakisto pitftiii tehd& retki Obin suulle, jos mahdollista

Obin lahteen saakka. Tarkoitakseni oli kiinmUU tarkkaa huomiota

täkftläisten, niin hyvin ostjakkien knin samojedienktn silaiinpistävisti

erikoisloontoisiin etnografisiin oloihin. Hntta pitemmftn retken toi*

raittamisesCa oli minnn nyt knitenkin Inopnminen. Sekä aikaa voit-

taakseni että levähtääkseni pitkän, verrattain hankalissa oloissa eletyn

matkan jälkeen, päätin näet palata tutkimusalani eteläisiin osiin

jollakin niistä höyryistä, jotka joka syksy syyskuun keskivaiheilla

saapuvat l\>bol8ki8ta Obdorskiin tobolskilaisteu kalamiesteu saalista

noutamaan.

Näitten höyryjen oli tänä vuonna määrä lähteä Obdorskista

syysk. 17 p. vaiheilla. Matkaani varten alapuolelle Obdonkin jäi minun

käytettäväkseni siis vain 10 päivää, verrattain lyhyt aika, kon ottaa

huomioon, ettei alapnoIeUa Obdorskia enään ole edes minkäänlaista

jäljestettyä poeti« tai vtikamiesten kusetusta, vaan on viranomaisten

kulkeminen talojen välisellä kyydillä, joka joskus näissä vähäväki-

sissä seadnin voi matkaa saaresti hidastuttaa. Lisäksi nousi aikef-

taiii vastustamaan ankara itätuuli, joka pidätti minua Obin rannalla

mnut.imassa pienessä jurtassa Ruhtinaan jarttain vastapäätä koko-

naista neljä vuorokautta. Kun vihdoin olin päilssyt Vulpashinskija-

jurttiin, jotka sijaitsevat noin 00 virstaa Obdorskia alapuolella, kat-

soin parhaaksi epävannojen olojen tähden, joita lisäsi vielä ostjakkien

lähtö Obdorskin markkinoille, ryhtyä paluumatkaan, jonka senkin

osaksi tuli vastatuuli ja siitä seuraavat lyoittaiset rannalla istnmi-

set. Huolimatta näistä vastuksista toivon kuitenidn saaneeni ver-

rattain tarkkaan erikoisalojeni ainekset kootuiksi, mikili ne koskevat

osljakkcya, joitten asutus Vulpashinskija-jurttain alapuolella alkaa tun-

tuvasti harveta; mutta ali-Obin samojedit jäivät minulta näkemättä.

Se oli mielestäni sitä suurempi vahinko, kun heidän etnografiset

olonsa, joilla vielä muutama vnosikyinnien sitten kuulun olleen sil-

n)iinpii>tävä arkeologinen luonue, olisivat voineet tarjota pa^ou hauskaa.
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Kiäs venäläinen kalastaja sanoo vielä 'M) vuotta sitten nähneensä

imiutamalla samojedilla kiviveiUsen, kivikirveen, erään tulensytytys-

koneen, jonka pyörivää uapaa kihaaamalla tehtiin valkea, sekä pajun-

kaorinuotan.

Palattuani Obdorskiiu tapasin Mell& syjmnarkkinat täydaasä

kalussa. Kylän satama, jossa oli 4—5 hOjrryi, oli ftkkiä maatr

tnnnt niin vilkasHikkeiseksi, ettft luolin olevan! jossain merisatamassa

meillä. Siellt kikisi ostjakkeja ja venäläisiä kalamiebiä. Siellä hie-

rottiin kalakauppoja ja tehtiin kalavesien vnokrakontrahtcija, lastat-

tiin lotjia ja purettiin lastcija. Viinaknita oli tehnyt nseimmat, erit-

täinkin ostjakit iloiselle tuulullH, jota todisti tämän luonnonkansan

omituiset laulut, hoipertelevat askeleet ja pienet, tilapäisesti pysty-

tettyjen tuohitelttain varjoon piiloutuneet juomaseurat, joissa miehet

ja naiset yhdessä omituisessa mylläkässä näyttivät mitä avomieii-

simmin ja suuriäänisimmin tulkitsevan toisilleen tunteitaan.

Äskeiset tnnlet, jotka olivat matkaani pidätelleet ali-Obilla^

olivat oUeet haitaksi höjnyillekin ja vasta ilO p. päätin Obdorskista

•Tri 8vjatitelja«-h5yxyllä jatkamaan matkaani, jonka päämääränä nyt

oli Snrgatin piiri jK ensi syassa sen Jogan-joella asuvat os^akit

Hitaasti kävi kahta sunrta kalalotjaa hinaavan höyryn nonsu vasta-

virrassa ja vasta syyskuun 29 p. saavuin Samarovoon. Odotettuani

täällä muutaman päivän pääsin taiis lokak. 3 [). „Giazlidanin"-höy-

ryllä jatkamaan matkaa ja saavuin lokak. 5 p. Surgutiin, jossa

minusta erosi matkatoverini taiteilija iieisler, matkustaakseen poh-

joisilla vesillä saamansa reumatismin ahdistelemana kotikaupun-

kiinsa Tomskiin. Jo seuraavana, lokak. 6 päivänä olin toimittanut

matkavarustnkseni kuntoon ja lähdin matkalleni Jngan-joelle. Nousin

yhtä mittaa aina ITtif-jorttiin asti, jotka sijaitsevat ^ystietä (kesällä

tulvan aikana voi päästä suorempaan) noin 250 virst Surgntista.

Viivyin niissä neQä vuorokautta mieliharmiksi ostjakeille, jotka oli-

vat paikalle tullessani juuri lähdMl syysmetsälle peuraupyyuti-

aitnnksilleen. Kun vihdoin neljäntenä päivänä ilmoitin kertojilleni

seuraavana päivänä aikovnni jatkaa matkaa jokea ylös, alkoivat he

minua varoitella retken pitkittämisestä, koska voisin jäädä siellä

etempänä niin kertojin, kuin soutajiakin vaille. Edellisenä päivänä

oli, aiiu puhuivat os^akit, lähimmäisistä jurtista {/«än yläpuolelta
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ollut ostjakkeja paikalla ja ilmoittaneet odottaneensa 3 päivää mat-

kustavaa virkamiestä saapuvaksi ja uhanneet neljäntenä jättää jurt-

tansa, jollei virkaniiei» siksi saapuisi paikalle. Tästä lälietystöstä

eivät ostjakit olleet minulle aikanaan hiiskuneet mitään. Tämä seikka.

Ui oikeastaan se, että Juganin ostjakeilla on lokakuun alkupäivinä

tapana aiirtyft syysmets&Ue» pani minut miettimään, olisiko mahdol-

lista tftssft jo tehdft kUnnte takasio. Kun vielä otin hnomioon myO-

hftiaen vnodenajan ~ mnntama paiyft aitten oli aatanat Ifthea kort-

telin lunta — ja sen seikan ett& Jnganilla jo ennen oli käynyt pari

tntkyaa, nimitt&in rnotsal. Martin ja unkariL Jank6, pUUn kUntyä

takaisin, ja sen sijaan kftyttiUl hyvftkseni Obin verraten myÖhUn
jäätyviä vesiä tutkimuksiini itse Obilla. Tuumani onnistuikin täysin,

sillä pitkä, lämmin syys kannatti sitii, ja Lokiisovin kylästä pitäiu,

joka sijaitsee noin 100 virstaa 8iir{2:utin yläpuolella, tein kaksi retkeä

Iväskinin ja Pökorin kyliin. Jälkimäisessä paikassa sain muistiin-

pannuksi muutamia ustiakkilaiaia satuja ja mytologisia aineksia. Vii-

meiseltflT retkelt&ni palasin 7 p. marraskuuta Lokasoviin, jooa minna

lento qrk^ puoleksi avoimine, puoleksi jAätyneine vesineen piti

istumassa kokonaista kolme viikkoa. Sen johdosta ettft Jngan-mat*

kani supistui suunniteltua lyhemmiksi, olin päftttftnyt korvata sen

Agau" ja Töronyugan-joelle tehtävillä matkalla. Tähän oli mieleBtäni

sitä suurempi syy, näitä ostjakkeja kun ei vielä olint kukaan lähemmin

tutkinut, ja ne kun maantieteellisen asemansakin täliden samojedien naa-

pureina vuiviit antaa aiiietta hauskoihin vertailuihin. Vihdoin marrask.

2K p. oli Ob siihen määrin jiiätyn\ f, että hevosilla voi vaaratta ajaa

sen yli ja Agau-retkeni alkoi. Matkani kävi Lokasovist a uoiu 20 v. Obilta

mauterella sijaitsevaiu Urjevin jurttain kautta, joissa hevoskyyti muut-

tui porokyydiksi. Nousin Agania pienempiä viivähdyksiä tehden noin

190 virsL Lokasovista lukien Sardakovin jurttiin saakka, joitten ylä-

puolelU oli enään vain yhdet suuremmat nimitt. Eazymskgarjurtat.

Viivyttyäni alun toista viikkoa Sardakovin jurtissa työskennellen

eräässä maatuvassa, jossa erittäinkin Öiseen aikaan pakkasmäärft

nousi miltei samaksi kuin ulkonakin, aloin paluumatkani snnnnaten

kaikuni Töromjugan-joen kautta ja viipyen parisen vuorokautta tällä

joella sijaitsevissa /-jurtissa. Saavuin Surfailtiin joulukuun 15 p.

Tällä matkaUani työskeuteliu myöskin noin pari päivää siellä täällä
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Aganilla ja Ttfron^nganilla tavstteTftin Kasymin hallintopiirHii kon-

luvien samojedien kanssa, ottaen selkoa heidän metsästys- ja ka-

lastusoloistaau. Sainpa muutamilta laajemmalla liikkuneilta selkoa

m. m. Pnr-joeu samojedien pyyntitavoista. Myöhemmin sain Surgu-

tissa ja Piluginskin kylässä tietoja Taasin samojedien pyynnistä

muutamilta tämän joen sualla olleilta ja samojedien kieltä oppineilta

venäläisiltä. SmgatiD piiri OH monine marteineen kietimiehelle hjviu

hauska ja samaa täytjry sanoa etnografioUn soliteesta aiUien, se knn

on slilynyt verraltain puhtaana Yoimakkaammasta TenftUisesUl vai-

kntoksesta, ja kon tosiasiana pysyy, että ondet mnnealat tooval

etnogmflaessakiQ sahteeasa jonknn verran antta mokanaan. Kun

saavnin Surgutiiu Aganin matkaltani^ oHd käynyt tftm&n piirin

kaikkein hnomattaviinmat joet: v. 1898 Vah-joen, joka muodostaa

oman murrealueensa Obin sen osan kanssa, joka on liki sen suuta;

nyt olin jumi päättänyt matkani Agan- ja Turomjugan-joilla, vähää

ennen Obilla ja Juganilla, joilla kaikilla puhutaan pieniä eroitnksia

lukuunottamatta miltei yhtä ja samaa murretta. Jäljellä oli minulla

vielä kaksi koomattavaa jokea tässä piirissä: Pym ja Saiynif joista

edellisen mnne hinkan eroaa jnnri mainttnsta, jftlkimiiBen enemmftn.

TSstä syystft pftätin kitnnittäft sanrempaa hnomiota Saljrm-joen oslga-

keilun.

Vietettyäni montaman pftivftn Soigntissa maisteri Kaijalaisen

seorassa, jossa pnhkesiTat esille edellisteD aikain saattamat hnolet

ja karttuneet kokoihiainekset, jätin Surgutin jouluk. 21 p. Tein

ensimäisen pysäyksen liki Pym-joeii siuita sijaitsevassa Tnndriuskoen

kylässä ottaen erään pyniiläisen ostjakin opastuksella ylimalkaista

selkoa pymiläisten ostjakkien kalastuksesta ja metsästyksestä. Tämä

oli viimeinen kerta knn tarvitsin tähän saakka aivan välttämätöntä

toikin välitystä totkimoksissaoi, sUlä jo Salymiltä aikain ja sitten

Irtysliillä ja EondaUa oli sellaisia ostjakkia yhä tiheämmässä, jotka

välttävästi tai sitikin paremmin taisivat venäjää. Salym-jokea, jolla

malka kävi«hevoskyydillä, — sUlä Salymin ostjakit pitävät hevosia,

— noosin Solinskya-jurttiin, jotka sijaitsevat noin 90 virst Obilla

olevasta _Kushnikovon kylästä. Työskenneltyäni mainituissa jartissa

neljä vuorokautta ja tehtyäni pienempiä pysähdyksiä paluumatkalla

muntamissa jurtissa, saavain Samarovoon tammik. 1 p. tätä vuotta.

Digitized by Google



8 U. T. Sirelius. xTin,s

vietottyfttti snorioimaii osan andenvaoden yOatä ek^kaisBä aakeitten

Obin selk&in Inmikinoksissa. SamarovvMta tein lyhyen retken knn-

luihiii Prototehnija-jurttiin, jotka sijaitsevat miintnmaa virstaa alem-

pana Obiii jit litysLiu yliLyraäkohtaa rikastut Uiakseiii ti'issä Sipe-

rian pohjolassa laajalti tunnetussa ostjakkilais-samojedilHisfssa pyhiin-

vaelluspaikassa mytologisia tietojani ja kerätäkseni samalla jotain

metsästyksen ja kalastuksenkin tiliin. Mutta paikalle tultuani ta^

pasin kaikki ostjakit päissään etukäteen nautituista jouluviinoista,

ja erfis ofitjakkivanhnSi jonka vein mukanani venäläiseen Bjelogoijen

kylään tyOskenueUäkseni hänen kanssaan sikäläisessä rauhallisessa

konnan nu^jatalossa, osoittantni mnataman tunnin istumisen jälkeen

ai?an mahdottomaksi EoeteltuaaD ensin turhaan vakuuttaa minulle

kärsivänsä mitä erilaisimmista vioista, heittäysi hän lopulta tyh-

mäki^i, ja kun panin kaiken kärsivällisyyteni liikkeelle, selittääkseni

hänelle uudelleen ja yiiä uudelleen, rupesi hän minua haukkumaan.

Se lopulta laittoi kärsivällisyyteni ja meidän keskustelumme päättyi

antamaani korvapuustiin, josta ukko otti niin i)ahakseen että tahtoi

manata koko kyiäu virkavallan minua vastaau. Kuybillä tuloksilla

oli minun siis palaaminen Samarovoon, jossa vietin venäläiset joulu-

pyhät Tammik. 8 p. läksin ^jamaan Irtyshiä ylös Tsingalinsldiift-

jurttiin, joissa aikomukseni oli suorittaa pääasiallisin iyd IrtyshiUä,

kun näet olin kuullut kerrottavaa että Tsingalau jurtat olivat suuret

ja niiden ostjakit Irtyshillä paraiten säilyneitä. Kiinnitin täälUUdn,

kuten kaikkialla edellä ja myi^hemminkin pääasiassa huomiota met-

sästykseen, kalastukseen, rakennuksiin sekä muihinkin etnografian

aloihin, sikäli kuin aika myönsi, kooten nuiun nuiassa koristeita, tiiliä

kertaa ompelukoristeita. Niistä ovat näet Irtyshin, Salymin ja Sa^

lymin suun sekä Kondinskin luostarin välillä asuvat ostjakit sekä

Konda-joen ostjakit ja vogulit aikoinaan olleet hyvin rikkaat. Ir-

tyshillä olin viimeisellä minulle entuudestaan tuntemattomalla ostjakki-

laisella munealueella ja siellä siis loppuivat varsinaiset ostjakkihuset

tutkimukseni, lukuunottamatta yhden päivän lyOtä Kondan suupuo-

lella sQaitsevissa Pushkinskga-jortissa. Mutta jäQellä olivat vielä

Kondan vogulit ja Toholskhi tatarit

Matkani Kondalle alkoi tammik. 17 p. ja se kävi Demjanskoe-

kyläu kautta, sillä suora talvitie, joka johtaa Tsiugalasta Kondalle,
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oli vielä tähän aikaan avaamatta. Vognlilaisen asutuksen keskun-

dessa, joka alkaa Makrovskija-jnrtista (ne ovat eiisimäiset jurtat

Mahratshinskoe-kylän alapuolella) tyi)skentelin lähes kaksi viikkoa

tehden suurimmat pysälidykseni Tyeshi uskoen kirkonkylässä (se on

kolmas kirkonkylä Koodaa ylösnoustessa) ja Landiuskija-jurtissa.

Venäläinen vaikutus osoittautui Kondalla hyvin voimakkaaksi. Se

on niellyt jo paijon «iiU, mikä n&ille heimokansoille ?iel& joka aika

sitten oli ominaista. Vanhuksetkin ovat jo ehtineet unohtaa osan

sanavarastoaan ja nuorempi kouluiissft oleva polvi puhui monin pai-

koin keskenään veniyää.

Samoin kuin Tomskio tienoilla, tein liki Tobolskiakin tutki*

mnksia tatarien keskuudessa. Palattuani Kondalta jälleen Irtyshille

pysähdyin vuorokaudeksi Karabinon-jurtliiii ja tultuani lielniik. 1 p.

Tobolskiin tein sieltä pitäin kolmen päivän matkan Läjmvtumnk'

jurttiin, jotka sijaitsevat noin 55 virstan päässä Tobolskista Irtysliin

vasemmalla rannalla „soitten takana'* niinkuin paikalla on tapana

sanoa. Ne muodostavat yhden useista siellä sijaitsevista Jorttakun-

niata, joitten sanotaan saaneen asutuksensa jermakilaisten sortoa

paenneista tatareista.

Viimeisen tgrOni suoritin Toholskin museossa. Jonka konservaat-

tori, kuvemementin agronoomi, herra Skalazubov jätti auliisti ja

erinomaisella vapaamielisyydellä koko museon, erittäinkin omamen-

talisessa ja puvuUisessa nuhteessa venaUain runsaat ainekset käy-

tettäväkseni. Näihin kiinnitinkin ensi sijassa huomioni tehden

sen kokoelmista yli 30 valokuvaa ja muatamaii kymmenen puku-

piirustuksia.

Helmik. 10 p. lähdin Tobolskista kotimatkalle, joka kävi Tju-

menin, Jekaterinbuiigin ja Tshe^jabinskiu kautta.

Valokuvien ottoa ja kokoelman keiftämistä olen harjoittanut

tälläkin matkallani — jälkimäisen olen toimittanut Antelliu de-

legatsiouin myöntämillä varoilla. Otettujen valokuvien luku, joista

useimmat negatiiveista päättäen ovat verraten hyvin onnistu-

neet, nousee yli kahden sadan. Kokoelmassa lienee esineitä nel-

jättä sataa.

Olen lyhyesti ja niin sanoakseni luettelemalla tehnyt selkoa

matkastani, ja muu ei ule uliut tarkoituskaan, koska näin vaihtelevaa
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matkan taikempi eritys oltri taonnt makaiiMii enemm&n ainekria

knin t&Uaiseeii tilift tekevftftn kertoinakseen oliri mahtaDUt. Lopuksi

saan lausua sulimmat kiitokseni Snomalais-ogrilaiselle Sea^

ralle, Juuka niyöntäuiftt matkarahat ovat tebneet niin timän koin

edelliseuklQ siperialaisea retkeui makdul liisiksi.
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Sin weiter6r beitrag zum Tönniscultos
der esten

Ton

Dr. Erwin J&rgens.

Voniirort

Dr. Max Bncli*

Durch Dr. Erwin Jurgens unermödliche nachforschimgen Ist

jetzt der Töuniscult in seiucu uesentlichen teilen völlig khugelegt,

und zur kröimng seines werkes ist es Jiirgens schliesslicb auch ge-

lni)n:en, eines echten nTöonise wakk'' mit sammt dem Töunis habhaft

zu werden (S. abb.).

Der TOnniscnlt erweist sich als unzweiliBlhaffc echt schamaiiiaGh

nnd ist ein noch lebender rest der egtnisehen mythologie.

Der Tdnnis ist eineieeits der hamgott, der araprilnglich vom

herdfeaer beechieDen warde, aber später In einer besondereti kammer

gegenttber der stnbeDthOr and dem berde seinen platz fand.

WenQ sieh Dr. Jflrgens' meinong bewabrfaeiten sollte, dass dem

Tönnis ursprttnglich iin „kota** geopfert warde, dem rest des „jurt"

der asiiitisclien finnisch-ugrischen stämme {i/oattc der lappen), so \v uide

die äiinhclikeit iiiit dein Varäud, dem haosgutt der wotjakeo, noch

mehr iu die augeu spriugen.
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Audererseits ist aber TOmiis dei" {^ott. der fi iichtbarkeit sowolil

des ackei^s als des vielis luid d«r mensclien, demi iliiii u ird ijetreide

bei der erute, eiu kleidiuigssliick bei der ^ebuit jedei> kindes uud

ein g8winnauteil von jedem verkauften oder j^eschlachteten tiere

geopftirt, und er wird angeflehti die gebart der kiiber glUcklich und

ttobehindert yor nch geben zn lassen. Es scbeiDt sich aiso meme

ermatQDg za bestätigen, dass mehrere Mhero gottheiten im Tön-

nis Terechmolzen siud.

Obgleich der Tönnis von den esten sehr geflirciitet wird, so

ist er doch iiur eine niedere gottheit; das scheint «ns dem naclnte-

heudeu voii Jurgeus mitgeteilteii opfergebet hervurzugelieu

:

„Puha ja kaUis Tdnnisf

Tiidn mo soitvi,

i\ata 1)1(1 ihihtt,

Ukko aucUs ja taralalute^.'^

^Heiliger teurer Tönnis,

Krlulle mein flehen,

Ver\virkliche nieiue bitte^,

Der .sinn der letzteu zeile ist deni verstäiidiiis der betendeii

esteu bereits verloren gegangen, uud Jurgeus ge\väiirsnianii hielt es

eiiifach fUr abrakadabra; douh sind bier otienbar die beiden est-

oiscben götter Ukko uud Taara angenifen and die zeile bedeutet

etwa: ^Hit Ukkos erlaubnls and anter Taaras leitaag", oder: nDas

gebe Ukko and walte Taarat Hiernach wftren aiso Ukko und Taara

Qbeigeordnete götter.

Naeh Nic Anderson S dem hervorragenden kenner der finniscb-

ugrischen spracheti, wftre Taara der höchste himmelsgott nicht nur

der alteu esteu suuderu urspruugiicli auch aller tiuuiiicU-ugnächeu

völker.

Meille triiliere verrautuug dass der Tönnis uur seinen uamen

deu) katholizL[imu;s verdankt uod soust ein rein beidnischer gott ist,

iiudet in dem nachstebenden bericlit von JUigens weitere bestätignng.

In einzelnen gegenden wird dem gotte nicbt am Antoniostage

sondem am Eatarinen- oder Georgatage oder noch anderen tagen

geopfert, and der götze fttbrt dann den namen des heiligen,.4n

• RUmnsrfberichto ilor ;;oU'lirff ii ostn. i^os. in Dorpat 1896, 8. 20.

* Vergl. Journal do la Soc. Fiiiuo-Ougr. XV,x
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dessen tage sein fest stattfindet; er heisst also hier Katri od. Jtiri

oder noch anders. Auch dass der Tönnis an einigen orten aus

wachs gefertigt \vurde, ist wahrscheiulicli eine konzessioii au den

katholizismus oder richtiger an die katholisclien priester.

Wichtig iät aacb, dass die speiseopfer, die mau dem gott

zaoädist in natura ins 9wakk'' l«gt, 8i>äter noch ins ieaat geopfert

werden.

Dem estnisehen TdnniB entepricht ia vielen stflcken der JCeArt

in Finnhuid, deflsen spnren ich yeisncht habe naciiznu^hen. Ajncb

ihm warde im oktober eio tier geachlachtet, nnd mandie opfer-

gebränche haben sich in der gegend 7on Knopio (z. b. Tnosniemi)

und in Karelen noch beibehalten. Ich hofie bei anderer gelegeabeit

aaf ihu zurtickzukommen.

Ich laHse jetzt Dr. Jilrgens' iuteressanteu und sebr instruktiven

Tunnisbericbt Mrörtlich folgaa.

Zum TömiacuUus der csten,

L Ans dem kirchspiele St Michaelia in lilätiand.

Bis vor 20 jahren wurde hier die Tönnisfeier regehnässig ab-

gelialten, danii kamen aus dem Weissensteinschen die iierrenhuter,

grQndeteu im kirchspiel 2 scliulen und rotteten mit eifer aus, vvas

sie von heidnischen gebräuchen vorfanden. So berichtete mir der

Mihkel Sander, gesindeswirt im grossen kronsdorfe Rabafer, im

kirchspiele Michaelis. Die ceremonien beim opfer, die besclireibung

des gOtmi and seinee festes, aind noeh allgemein in den familien

dareh mandltche ttberlielBning erhalten.

Der wdkk wi|rde in dem an eichen verhMtnienUteaig noch cei-

chen kiiGhspiele aus einem eichenkbtze aas nnem stadce Terfertigt,

vielfach von anssen nnd innen roit schnilsereien yerziert, in ihm war
der Tonnis errichtet. In dieseii „wakk" nun wunle geopfert, von

jedeni eiii vvenig nnd zwar vom ersten das geernteten; ferner för

ein kiud männlicheu geschlechts mätzcben and knabensocken, dem
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entsprechend flir ein mädchen wa8 diesem gebiihrte. Aiisser mäd-

chenkleiderii en miuiature \vurdeu hier im kirchspiele fUr ein mädchen

uamentlicii perne 2 nrten von schmuckg-egenständen. die iioch jetzt

im kirchspiele sehr verbreitet sind, gespendet: 1) Eine art au eine

grosse mttnze eriunernder broschen von der grösse einer handfläclie

ODd grösser aas kupfor oder silber, we]che dazu dieneo, keUen au
milDzen oder perien, die hier ancb noch häufig getragen irerden,

80wie anch t&cber aod klelder yome aaf der broet ziuammeusalial-

ten. Sie werden seit alterB ber sSlga genannt. S) Groeae mfiozen-

artige platten am rilber and knpfer, eelten anderen metaUen, die an

luUsketten von bolzperlen, bemsteinperlen einheimiscben fabrikats,

ketten aus mQnzen n. 8. w. nm den hals getragen werden. Diese

sciiaumunzen sind vielfach sehr feiu durchbroclien mid giaviert. Geo-

pfert wiirde auch fleisch, \vie frCdier betont worden ist. Jedns tier,

das zuföllig dem „wakk" zii nahe kam oder ihn garberiUirte: schsveine,

hunde, katzen, selbst rinder uud pferde, warden unvefziiglicli zur slihne

gescblachtet. Der »u-akk" hatte seine eigene sUitte, durfte niemals

(nacb anderen bi8weilen) im wobnbaa8e bewahrt werden, er hatte

meist einen eigenen vorbaa an einer vorratBkammer (aitj im 2:teii

stock möglicbst vor den nnbilden der wittemng geschtttzt— Geopfert

wurde dem TOnnis einee gesindes nnr dnrch deu geandeswirt; nnr die

nperevanemat* (w6rtlieh: gesindeältesten) d. h. gesinde-wirt nnd

•wtrtin, durften den Tönnis bedienen, niemal» knechte, m^igde nnd

kiuder. Nuii aber die logische frage: was vvurde uus dem inhalle

«les „\vakk", wenn er im laufe der zeit bis an seinen rand gefiillt

\var? Zum ersten male eriiielt ich hier folgende interessante anf-

scblttsse Uber einen brauch, der hier gelibt worden ist. Der inhalt

des „wakk* stand nie allzulange an, denn er WQrde mit feuer ver-

brannt Noch jetst irissen viele alte leute davon mit gewia8heit za

berichten, nnd zwei der beliebtesten brandopferstfttten, 8wei steine,

warden mir gezeigt Anf diesen eteinen wnrden die Tönnisgaben

der g«!sinde des dorfes Pikkara yerbrannt. Der eine liegt wie

ein gewaltiger flacber scblenderstein inmitten einer wie6e, die von

eineni dicht am steine vorftberfuhrenden wege dnrchschnitten wiFd.

Der Stein ist an seiner oberfläche leicht muldenartig ausgehölt, sonst

fiudeu sich au ihm keiuerlei besonderheiteu. Der zweite steiu
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war als ausgedienter veteran in einen feldzaiin gewälzt vvorden und

warde auf meine bitte aus difiBem gebrocbe% um iho zu eioer pho-

tographischen aafaakme Tenrerten zn können. Auch dieser steiu

hat aiuser seiner gritese and yergangenheit jetzt Dichte mehr för

nch aoziiftthrao QDd ist jetst zam sclibrmeir der feldgrenzen degra-

diert irordeo.

Bdde steine babea oatfirlieh ihre geschiehte; bdde werdeii nocb

jetzt mft heiligen zchaner betraehtet. Wegen efitweihattg der steine

durch deutsche ond schvveden soll, so berichtet die sage, viel blut

geflossen und niancher lieimliche niord venibt woiden sein, denn wer

dem Tönnis geiitiri*,^'."^ litiriihrte oder entxveilite, der nuisste des todes

sein. — Noch eine interessante beobachtung beim baue der Tönnis-

stAtte wurde mir mitgeteilt. Die lage des gebäades, welches deu

Tönnis beberbergte, mnsste stets so sein, dass es gegen&bor dem

berdfiBaer der gesindesiabe lag, denn das Tdnnisheim mosste or-

sprftnglidi von diesem beschienen werdeB. Obgleioh dieee lage eines

gebäodes gegeaftber der thiir des wohQban8es an and för sieh sehr

nnzveckmAssig and anveratändlich erscheint» irenigstens för heatige

veriiiltnisse, so flndet man sie doeh in 8t. Hiehaelis noch jetzt fast

tlberall so. Icli maclite aut die niitteilung hin tiberall beobaclitungen

und iand es fast uirgendwo anders. Natiirlicli ist diese bauart von

dem gesichtspunkte des Tdnniscultes sehr verständlicli. so nnbe^reif-

iicU sie soust wäre. Auch liier ist die aite traditioa uoch gebiieben.

Wo1uniiig dM TSnnii

TT

WohiihAiu

SelieiDBtiflclier pian eiiiM gerindea in ICobaelis.
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Ein ID Michaelia Ublicher Tönnissprucb war:

nPuha ja kaUis TSmiSt (Heiliger tenrer T.)

Teida

Peata mo pdvet, (VenrirkUche meine bitte)

Ukko anetes ja taratalutes,"

Der nnii der letzten sdle warde mir ab nicbt vorbanden an-

gegebeu, es eind phanta8iewort6*

n. Berieht ftber dei Teniis au dea dorfe PiULira

ia St Miekaelis.

In jedem gemnde gab es eiaen Tdnnis, dem der beeta platx

meiet in einein extrahaose eingerftnmt war. Der Tönnis wiirde hier

aas holz geechnitst oder am lappen gefertigt in der art elner pappe,

stand in einer ecke seinee heiligtnniSf nnd vor ihm stand aein »iraklc*,

ans liob gezimmert oder ana rinde gefertigt. Am TOnnietage gingen

wirt and wirtin ins Tönnisheiligtnm nm den götzen m begrflsaen.

nTere iere Tonnckr, (pruten tag guten tag Tönnisclieu)

Terc Tönnc rahhakr' («juteii tag 'I onnis-wakkclien)

lantete flie anspraclie. Dabei ginj^en sie eini<re mal nm den aus seiner

ecke geholten götzen and sein sanunelbecken. Das gesinde beteiligte

sicb nnr an der nachlier erfolgenden feier des tages uhne den keiligen

sn eehen. Hier wiirde inir mitgeteilt, dass auch von dem wa8 vei'^

kanft wnrde z. b. vieh, ein geldbetrag oder dalUr gekaufter schnaps

geopfert werden mnsste. In diesem dorfe war das feneropfer anch

allgemein bekannt

111. Ein bericbt ans Wichtra im Fenneraschen ia Livland.

Hier war der Tönnis fast stets ans wach8 gefertigt. Am Tdnnis-

taj^e brannte dem Tönnis ein waclLsliclit, das an dein „\\ akk ' belestigt

wur und zn hanse gefertipft sein mnsste, nicht p:ekanft sein dnrfte.

Weun eiu unglUck gescheheu \var, niussle die „kaalonaaic^ ^kaalon^f

Digitized by Google



DER TÖNNIS
INMITTEX SEINES »VAKK» AUFGESTELLT.

AM OBERES RANDE DES VAKK EIN AUKUESTECKTES OPFER • WACHSLICIIT, DAS NEItST REN
GEOPFKRTEN IIEMDCHEN, HÖSCIIEN t>D STKUMrKCIIEN IM VAKK- LAG.
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wägeD, (d. h. bestimmen) wa8 ^eopfert werd6Q mnsste, nm den

TOuiiis zii vei'^uhiien; sie \var es aucli meist, die ihn und seinen

„\vakk" Ijerstellte. — Muu Daunte später den j^iUzen nicht imnier

Tonnis sondern auch Jiiri, Katri n. s. \v. (\vold a!i[)as.siiiifr an ka-

tholisclie festtage) und feierte danu den belreöenden tajj (Katripäev,

JuripäftV). Die heilig:en wurden auch auf besach za einander ge-

braeht Vom endschicksal der Tuuuisgaben wu88te man hier nichto

genaneres za berichten. Einige meinten, sie wurdeo wohl verbrannt,

andere sagten, dass wo)il katzen and m&ose ia anbawachtea aagen-

blieken wenigst60s die nahroogsmittel atahlen. Vor etwa zwei jahreo

soU hier eia ge8indeswirt seiaea Tönois in den floss geworfen haben,

nm ihn zn ertrftnken, da er sdner Qberdrtlssi^ geworden war. Da
soU der TOnnis im \vasser noch lanjre zeit {rrausig geptitien nnd

gesclu ieen haben f"ja rönkis ja ctlisias hnU dasit ''). So der vulks-

mund; zur erlänternng fuge ich iiinzn, dass an der betrelienden stelle

eine wehr gelegen ist und das wasser reissend schuell lierankommt

um sich ain wehr zu bi'echeD; vielleicbt daher das pfeifen and scbreien

in den obren der nervös erregten menachen.

Im dezember 1898 endlich gelang es mir einen ecbten Tdnnis

za erfaalten. Er kostete ^/a atof schnaps und stammt aus deni Fen-

nemschen. Einer meiner leute hat ihn erbeutet, ob mit recht oder

unrecht, danach habe ich nicht weiter gefragt, da er der wissen'

schaft dienen sollte. Der T6nnis nnd sein »^akk** haben mich 6twa8

enttäuscht, jetzt, wo ich die so gesuchten vor mir habe. Eine eiu-

fache länglicliMeieckige holzkiste ans gehubelten brettercheu et\va

V4 nieter lang Ve i^- ^J''^'*^ ^^^^^ ebeiisu hoch. in der nutte befindet

sich der Töuuis, ein hulzptiock 10—20 cm lang rait schwarzeu wol-

lenlappen um\vickelt und mit eiueni roten jacobinerkäppi aus zeug

bedeckt Dorchmesser etwa 1—1 Va cm. In der kiste lagen einige

hitechen, strilmpfchen nnd hemdchen aas den yerscbiedeasten zeng-

artea (s. beiligende photographie).

Fasst man nan die berichte ans dem dorfe Babafer^ Pikkara

nnd aas Fennem znsammen, (ich habe ans jedem bericht immer nar

das neue angefuhrt uni nicht zu wiederholen. so das-is die 4 borichte

zusammeu erst ein abgemndetes gauzes ergebeu) iucl. den bericbt^
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vorgetragen iu den sitzungen der Finnisch-uofrischen Gesellschatt d.

18 jan. und 15 febr. 1^90, so er*?iebt sirlj Nvohl zii jrenUge:

1) Dass der Töiinis existieil iiat uud iiucli existicrt.

2) Dass seine feier, gestalt mid bedeutung uberall im \vesent-

licUen gleicU bleibt, aber doch aucli je uach deu vielen stämmeQ der

esten in den Ostseeprovinzen iind deu verschiedeiien ^'p^euden mo-

difiziert ist So ist er in den irachsreichen gegeodea wie Fennern

aas wach8 gemacht, ia anderen aas holx, seia »wakk** in einigen

gegenden aus eichen, in anderen ans rinde n. s. w.

Ö) Dass sich seine feier noch bis hente erlialten bat, aber anch

bis zu einem gewissen grade den kniturgang mitgemacht hat, indem

z. b. heutzutage eine im handel käufliclie cigarreukiste als „wakk"

niclit vei^cliniälib wird und deni Töuuis optergegeustäode aus mo*

dei'iisteu tuclipii ^^eliefert \verden.

4) Dass dem Tönnis unzxveifelliaft aiich ius feuer geopfert wurde

and wohI noch wirdi 0^ fiberall oder nur in einzelnen gegenden, ist

nicbt nachwei8bar.

5) Dass der Tönnis ein grosser b^ewicht ist and sein nnhd-

liges we8en onter maneherlei namen nnd in mancberlei gestalt treibt.

Ob aneh die in mancben gegenden estnischer nationalitftt noch

yorkommenden zeltartig snsammengelegten latten, von deren spitse

ein kessel herabhängt, nnd in denen jetzt meist im sommer gewa-

SClien \vird (kotaj, auch eine i)edeutung iu der Tönnisfeirr liabtMi. das

ist bijiiier nur eine vernuitung von mir; trotz dem schreibe ich sie

nieder, weil es mir manclimal sehr hat scheinen wolIeu, dass dem

80 sei. Feste anhaltspuukte babe ich noch nicht finden können.

Zom scblasse fuge ich noch ein TerzeichDis einiger mir be-

kannt gewordener Tönniskenner ond stfttten aof in der hoffnong,

dass es noch gdingen wird einem forscher die strassen, die dahio

f&hren, za wande]n nnd die menschen» die damm vrissen, sn besnchen;

doch mQsste dies bald geschehen» denn die knndigen, die noch er-

zfthlen kbnnen, sind schon sehr alte lente, nnd ihre tage sind ge-

zählt; und dann sch\viuden kostume, bauten, sitten und gebräuche,

die mit dem Töuuisculte, oder mit denen er im zusammenhange steht,

zitöeheuds, und in ö bis 6 jahreu wird auch dieser eutlegeue wiukel
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Estlands und der Wiek, der mir noch so viel de*; iiUeiessanten bot,

wohl auch schou su \\ eit von der kultiir, die jetzt nucli sehr spar-

sam dort hineingeleiichtet hat, be.schienen sein, dass man wie iiber-

all, wo die esten in die liira inelj alire getreten sind, nur noch mo-

deroe äasserlichkeiten und gar keinen inhalt weder althergebractiten

noch nmii edlen selbstenrorbenen finden wird« Es ist die gei^end

EstlaiidSi die im norden von der Matzalbucfat, im oston Tom Eaa-

serienschen bache, im sflden von der nordgrenae Liylands und im

westen wom MOnsnnde begrenzt wird. Selir intereasant ist hier na-

mentlich die etrane, die von St Hichaelts nach Leal, Tadimfte,

Haneel, Patzal und Werpel ftihrt Hier im Werpelschen findet man

auch die lattenkochstätten noch häufig. Hier am sLraude im Tiii-uii-

talo soll noch jetzt geopfert werden.

Kuudif^e pei*sonen: Mihkel Sander in Kabafer; Hans Peiison

in Pikkara; Anna Uustalo iu Pikkara; Liisa Paldewär in Fennern;

Leena Tomberg in Fennem.
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otteita Suomalais-ugrilaisen Seuran keskus-
telemuksista v. 1899.

Auszugeaus denaitzaiigsberichten der Finniach-
ugrischen Qesellschaft im j. 1889.

Kertomus Seuran mordvalaisten stipendiaattieii

keräyamatkain tuloksista.

(Butotty Semttn kokookaeMa 9 p. syyak. 1899.)

I.

Soomalais-ugrilfiiselle Searalle.

Niillä varoilla mitä Suomalais-ugrilainen Seura myönsi minulle

käjteitäviksi stipendeiksi raordvAlaisen folkloreo kerftilgdille, olen

tth&n asti toimituttannt lieräyksiä Samaran, Bugu^man ja Bugaros-

lanin piirikunnissa Samaran lUnii, Saratovin liftnin polgoiapnolisissa

osissa, Hvaljmskin ja Petrovskin piirikunnassa, 8ek& Gorodishtshen

piirikunnassa Pensan lUnii. Työssi on olint ensinmainitnissa lää-

neissä kaksi entistä kielimestariani, Zorin ja Shuvalov, sekä viime-

mainitussa ei as TiMisan opettajaseminaarissa viime keväänä tutkinnon

suorittanut kansakoulunopettaja Ivan Shkoljnikov, jonka kokoelmia eD

kuitenkaan vielä ole saanut käsiini.

Ignatij /orin, kolmenkymmenen vuoden paikoilla oleva ersa-

mordvalainen Vetshkanovo nimisestä kylästä Buguraslaoin piirik. Sa-

maran 1., joka sitä ennen puolen ne^ättä kuukautta oli toiminut mi-

nun apnmiehenäni, sekä kielimestarina että folkloren keräilijänä, alkoi
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2 Otteit* 8earMi keaktut^L — AnBtOgp ana den liteungsber. XVlil,i •

työnsii Seuran palveluksessa tammik. 24 p:nä Stepnaja Shantala nirni-

sossä kylässä Samfirau piiiikuntaa, jonne jätin hänet jatkamaan yh-

dessä aloittamaamme työtä, kun itse suuntasin sieltä matkani Oren-

bur^jin läänin mordvalaisten luo. Kolme päivää siellä oltuaan, jolla

Iljalla hän m. m. pani kirjaan ^rukouksen Nishkc-emolle ja Nishken

tyttärelle" (ks. näytteitä, D:ro 3), läksi hän saamien ohjeitten mu-

kaisesti BuguUinao piirikantaan, Bagana Dimiseen icylä&a. Tftasä lä-

hellä Kaaaoin lAInin ngaa syaitsevassa sunrossa kyUtesi yooft sen

kirkkokylisaä Shaotalasiia on mordvalainen kansanaines sftllynyt ehkä

l>areniniin kuin missään muussa ersamordvafaiisessa seudussa ja saat-

toi sieltä niinmuodoin odottaa runsasta saalista. Valitettavasti oli

kansan epäluulo tähän saakka tehnyt näissä kylissä ponnistuksemme

turhaksi. Jo syksyllä kävi Zorin minun toimestani Baganassa, mutta

palasi sieltä tyhjin käsin, silla minua pidettiin siellä niinkuin yleensä

näillä Samaran läänin takamailla „Antikristinä", ja hänenkin, minun

lähettilääni, vastaanotto oli sen mukaista: suuri väenpaljous seurasi

häntä, minne vain meni, eikä malcsanut vaivaa tarjotakkaan »pestira-

hoja" ; eräs toinen Surkino nim. naapurikylän mordvalainen, jonka

lähetin Shantalaan, sai tosin eräältä tutulta tiettyäakalta pari loitsua,

mutta tuli kohta Uireimmän kautta takaisin, eikä luvannut sinne enää

toiste lähteä. .Siinä toivossa, että mielet vähitelten olisivat ehtineet

tyyntyä, panin nyt Zorinin vielä kerran koettamaan onneansa Seuran

puolesta. Tämä uusi yritys ei jäänytkään aivan tuloksia vaille. To-

sin hän ei niinä yhdeksänä päivänä, jotka siellä vietti, saanut yhtä-

kään Haganan monista ticstäjistä — hänen hankkimansa nimiluettelon

mukaan on siellä ensi luokan tietäjiä 30, niistä 'ainoastaan kaksi

miespuolta — uskomaan salaisuuksiansa, mutta kylän mordval. kaup-

piaalta ja hänen vaimoltaan, joid(>n luona hänen viimein onnistui

saada itselleen asunto, hän sai kuitenkin tie.toja uhrijuhlista, joita

siellä viime vuosiin saakka on vietetty verrattain hyvin säilyneillä me-

noilla, sekä kuuden melkoisen pitkän rukouksen sanatkin. Näytteeksi

on kirjeeni loppuun liitetty esitys kuolleiden muistojuhlasta rukouk-

sineen ja lauluineen; eräässä toisessa, VeCeA-oike nimisessä uhrijuh-

lassa lausuttu rukous, joka pituudessa voittaa kaikki minulle nykyään

tunnetut, on erittäin huomattava siinä esiintyvien outojen haltijan-

niraien puolesta. Eräältä Seledba nimisestä kyläiitä (äamaran piirik.)
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tttUeeitft riitatiia Zorin sitt imitsi kirjoitti muiBtHii nuratamia lau-

luja ja loitsuja. Kenties olisi häoen lopulta onnistunut saada suu*

remmatkin saaliit, mutta nyt ilmestyi näyttämölle paikkakunnan uräd-

nikka, jonka kyliiläiset olivat osanneet taivuttaa puolelleen. Tämä

kielsi häntä niibinkiuln liikkumasta, uhkasi vangita Ja otti takavarik-

koon hänen muistoon panonsa, jotka tosin seuraavana päivänä melkein

kaikki antoi takasin, multa pakotti Zorinin samalla lioti lähtemään

takaisin kotiaeaduUeen. Siitä qrystft jfti myOs kiynifttti Kännin Iftäni,

jonka itaise8S& osassa s^aitseviio ersalaiskyliin Zorinin oli mUrft l&h-

teft Bnganasta pUstyifin.

Kotikylistiän Zorin läksi kohta nndelle matkalle, tällä kertaa

' eteläänpäin, Buguruslanin kaupunkiin, jossa näitä seutuja kohdanneen

kadon vuoksi kansaa ruokittiin ilmaiseksi ja johonka scnvuoksi taval-

lista enemmän kerääntyy väkeä läheltii ja kaukaa. Siellä hän tapasi

m. m. Kasanin läänin ersalaisia, joilta sai muutamia hyvin huomat-

tavia lauluja. Kerron tässä näytteeksi erään Tiyaba-kylän mordvalai-

selta saadun 94-6äkeisen laulun sisilUyksen.

puinein oli ersalaisten hyvä elää. Taivas oli niin alhaalla, että

siihen ylettyi kädellä katonharjalta ja .A^tSXe^KU sen?noksi kuuli kaikki

kansansa rukoukset Kun erää eisalaisvaimo otU soimatakseen NiS-

Se-patm siitä, että tupaan tuli savuat suuttui jumaU ja nosti tai-

vaansa yias, jonka tehtyä loi iWj^'4fe^MMin (Ukkoquraalan), kohoten

itse vieläkin korkeammalle. Kun ersakiset huolissaan siitä että ju-

mala oli heidät hylännyt, rupesivat häntä rukoilemaan, lähetti tämä

heille flVävynsil" hallitsijaksi. Tätä uutta hallitsijaansa ersalaiset lu-

pasivat totella kuin jumalaa, mutta ei hän kuitenkaan yksinään kyen-

nyt heitä hallitsemaan, jonka vuoksi loi Jurt avan (Kodin-haltijan)

ja Kardas-äarkon (Kartanon haltijan) ja käski ersalaisten palvella

niitä. Senpä vuoksi ersalaiset uhraavatkin Kardas-iarkolle kihara-

villaisia oinaita ja Jur^oiNille harmahtavia lampaita, josta hyvästä

Kardas-Sarko suojelee heidän kaljansa ja JurUmn heidän perheensä.*

ErBässä toisessa saman miehen laulamassa Unlussa (128 säettä)

kerrotaan, kuinka vanhaa kodin Jwt<uja pelasti mordvihUstytOn

hashkirein maasta, jonne hänet oli ryöstetty nuorelle bashkirille vai-

moksi. — Näistäkin lauluista Relviää että prof. Smirnov (Mordva, ss.

206, 207) on erehdyksissä pitäessään Kardaa-^arkm ja Jurt-avasL
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samana halkqana: edeUineOi joka pitäi asimtM piliaUa olevaa khren

alla, on miespuoli, jonka aolai hänelle on nhrattava oinas; onnin

alla asustava Jurt-ava on, niinknin jo nimestä n&kyyj naispuoli, joka

saa uhrikseen lampaan.

Buguruslanin matkaan meni Zorinilta noin 10 päivää. SieltÄ

palattiman hänen onnistui vielä kotiseudullaan, jossa jo pitkin syksyä

oli minun toimestani ollut keräystyössä, löytää uusia lauluja, rukouk-

.sia ja loitsuja. Ensinmainituista ovat huomattavimmat laulu Mastor-

jNtfin (Maa-jumalan) onnistumattomasla kosintaretkestä F^Aavon (Vesi-

emon) luo (146 säettä), joka aiheeltaan on tietääkseni ainoa laatuaan,

merkillinen myöskin aiheen humoristisen käsittelytavan vuoksi, sddi

luomistarnlhi alkava kahdeksantavnisista säkeistä kokoonpaatn runo

mordvat. Ttäfan ruhtinaasta, joka pituudessa melkein vetää vertoja

muutamille painotan Kalevakin runoille (262 säettä), — täydellisin

niistä monista toisinnoista, mitä minulla nyt on käsissä.

Kaikkiaan sisältiui Zorinin kokoelma 22 laulua ja yhden itkun,

yhteensä 2,120 säettä, O rukousta ja 4 loitsua. Keräystyöhön meni

häneltä kaikkiaan puolentoista kuukautta.

Andrei Shuvalov (mordv. Tshivalov), noin viidenkymmenen vuo-

den ikäinen ersalainen, kotosin B^evka nimisestä i^lästä, Hvalynskin

pihrik., Saratovin 1., jonka avulla viime talvena parisen viikkoa tutkin

hänen kotiseutunsa murretta, erosi minusta Na^kaftym nimisessä ky-

Iässä IDiznetskin piirikunnassa 19 p. helmikuuta, lähteäkseen Seuran

kustannuksella läheiseen Petrovskin piirikuntaan, Usa joen varrella

oleviin ersalaiskyliin folklorea keräämään, johon tehtävään koetin

häntä parhaan taitoni mukaan ohjata. Tämä hyvin alkuperäisellä

kannalla säilynyt paikkakunta oli hänelle ennestään tuttu, sillä joku

aika takaperin oli hän siellä kulkenut kylästii kyiiian kotikylänsä kir-

konrakcnnuskassan hyväksi rahaa ja viljaa keräämässä, jonka vuoksi

hänellä olikin tuttavia monessa kylässä. Ktenkin tämä seikka antoi

minulle toiveita yrityksen menestymisestä, vaikka tosin jo Nasjkafty-

missä vähin sain hänen kanssaan kokea, kuinka vaikeata tälläkin

paikkaknnnalhi oli voittaa kansan luottamus. Valitettavasti ei tätä hä-

nen matkaansa saata sanoa onnistuneeksi, sillä puolenkolmatta viik-

koa kului häneltä melkein hukkaan Kirzhamant (mordv* F^jfir-unta),

Dubrovka (uiordv. Pimro\ Metshkasy (mordv. Jfa^fto»), Azrapino,
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Sosnovka (mord. PUä-rätä)^ Pylkovo (mordv. Kstiman-vätä), Shumaevo,

KuUsy (mordv. Kuloa) ja Mftnnadjsb nimisissä kyliaaä Petrovskin pii-

rikantaa. Pfthin vastus oli miespaiaUa ollut kylftpoliiseista, sotoi-

koista, jotka niinkuiD munkin kansa pitivftt hinU itse ,Antikristin&''

(minun seurassani ollessaan bAn oli saanut tyytjft arvonimeen

nAutikristin apulainen") ja armotta antoivat matkapassin kyliistä

kylUn. Piälle piftttceksi sattui eris sen seudun parhaista tietä-

jistä, jonka tuttavuuteen Shuvalov edellisillä matkoilla oli [laus-

syt ja josta sen vuoksi paljon toivoimme, olemaan toiviotetkeilii

Kijeviin! Kotiseudulleen palattuaan Shuvalov jatkoi paremmalla me-

nestyksellä työtä omassa kotikylässään ja muutamissa umissa 11 va-

lyuskin piirikuunau pohjoisosassa sijaitsevissa ersalaiskylissä (Golo-

d&vka, Telätoikovo, Andrevka, Slavkino). Hänen kokoelmansa sisäl-

tää 8 laulua, 2 häälaulua, 3 itkua, 14 uhrirukonsta, 13 loitsua ja

yhden sadun, joiden keräämiseen hän käytti- vähän toista kuukautta.

Tehtyäni täten ylimalkaan selkoa Seuran stipendiaattien tähän-

astisista keräyksistä liitän tähän muutamia numeroja näytteeksi. Niistä

on ensimäinen Shuvalovin, muut Zorinin kokoelmista. Olen niiksi

valinnut etupäässä juhlarukouksia, jommoisia viime aikoihin asti ei

ole saiitu mordvalaisilta talteen, lukuuiiuttamatta niitä parin rivin

pituisia katkelmia, mitä venäläiset kan>uti('l(-ilijät sekä allekirjoitta-

nut (Suomal.-ugril. Seuran Aikak. Xli) ovat julkaisseet. Varsinkin

yksi niistä (n:o 3), joka on runopukuinen, osoittaa sclvilsti perättö-

mäksi Smirnovin oletuksen (Mordva, s. 257) että mordvalaisten ru-

koukset olivat improviseerattiga. Runoroittaisnntensa vuoksi on tässä

saanut sfjan Lemmennosto-Ioitsu (n:ro 2), joka on kokoonpantu 7-ta-

vttisista säkeistä, niinkuin vastamainittu rukouskin.

1.

Käräiiiätl-osks,

FäHiikmn uhrijuhla vietetään 1 p. lokak. v. 1. Uhrielälmioä

on hanhi ja kana, jotka tavallisesti siihen tarkoitukseen saadaan lah-

jaksi. Ne viediiän ensin joelle, jossa kaksi akkaa kylvettää ne, kol-

mannen rukoillessa näin:
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^Vedenhaltija Vesi-emo (Ved'-am), vedenhaltija hyvä omäotft,

katso, me tulimme sinuo lookaodi, toimme hanbeo ja kanaa. Pese

ja puhdista sinä ne!*

Kuu linnut on postj ja kuivattu, kumartaTatlcaikkijarakoltija-

akka kaaputtaa vdtsellft vasknrahaa Vesi-emolle uhriksi. Tämftu jäl-

keen uutetaan kylässä ruokia niistä varoista, mitä yhteisesti on kerätty.

Kun kaikki on valmista,kokoontuvat kylän naispuolet metsään eräällepai-

kalle, jolla un nimenä Vir-latka (inetsärotko). lOniien juhla-aterian

alkamista polvistuvat kaikki, nostaen kätensä ylös, rukoilya-akka aset-

tuu toisten etuncnäiiii ja lausuu seuraavan rukouksen:

„ VäHn-pas (Ivylän-juniala) taattosemme, Ctn-pas (Päivän-jumala),

N'%sM-pa8 hyvä jumala, Fy^^inä-pas (Ukkos-jumala), Karda-Sarko

(Kartanon-haltya) taattoaemmel Kas tässä, olemme keittäneet ja paista-

neet K^äHhMbFin nimeen, tänään on f^tf/M^bfin juhla. Suitan S^äNL-

HUUe, ilmassa lentävä K^äHXMd', maassa kävelevä E^äHbfM, Talkosukka

S^äHbkäd',JTd^Mbfkiemas tyttd, JTä^^d^Metfkaijan kaitsija, KiSHblhM

hevosten paimen, E^äHbfUHF lammasten hoitiya, ICäHhMkT ihmisille

terveyden antaja, KäHhhiUP, sinuun turvaten olemme tänne tulleet,

sinulle kannoimme lianhen ja kanan ! Anna meille hyvä terveys, pitkä

päivänvalo (ikä), meille ja meidän lapsilleiuine! Varjele kuolemalta,

pahalta tunnilta, suojele tyystin karjamme, anna meille sadetta, anna

ruokaa sydämenvahviketta, anna viljan kasvaa, että voisimme vaina-

jille muistojuhlia viettää, heistä maantomun puhdistaa pois!^

Pantuaan ubrileivän kannikan punnkannolle lausuu rukoil\ja-akka

lopuksi:

^Kaikki jumalat tulkaa, syökää, vahvistakaa sydämenne 1*

Darija Badina.

Andrevka, Hvalyuskiu piirik. Saratovin 1.

lÖ"/,vÖ9.

Mordvalaisten K^ärärlnufistÄ ei tähän saakka ole tunnettu pal-

jon muuta kuin nimi. Painetuissa lähteissä esiintyy K. milloin lialti-

jana (Smirnov, Mordva s. 258 arvelee että tämä nimi on väännös

sanaa KWthe-afa „Vilun ukko" !), milloin taas uhripaikan tai uhri-

julilan nimenä (Wiedemann, Wbuch: „heidnischeä Opfcr, Opferplatz").

liidelläolevasta käy selville, että S^äHMUU: Saratovin kuvernementin
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ei-salaisilla — muissa ersamordval. paikkakunnissa en minä tätä ni-

meä ole tivannutkaan — on naispuolinen haltija („kiemas tyttö**,

najan (äj%'tif-\ jonka juhlaa yksist&äo naisväki viettää. Tämä sana

OB — Diiokuin kirjoitoksesaani: „Die tlirk, liihnwOrter im mordv." s.

37 jo on osoitetta — mordvaan lainattu turkkilaiskieliHtä eikä arvaten-

kaan tatareilta, jotka 18 vuosisadalla Volgan seuduille tullessaan jo

olivat ronhamettilaisia, vaan mordvalaisten vanhemmilta naapureilta,

tshuvasseilta. 8e on muuten merkille pantava mordvankielen Sänno-

historiaankin nähden. 8e muoto, joka sanalla on Saratovin läänin

ersalaisten murteessa (ensi tavussa ä) verrattuna mokshalaiscm iniio-

toon, jossa ensi tavussa ou e — yhdessä erään toisen tshuvassiiais-

peräisen sanan vastaavien muotojen kanssa (inoksh. Kelda, crsal.

IcentTal, Saratovin crsanmurteessa Icäiutal^ vrt. Die ttirk. lehuw. n:ro G7),

— todistaa että ensinmainitussa murteessa yhteismordval.e on muuttunut

tf:ksl sen jälkeen kuin tshuvassil. vaikutus mordvaan alkoi, samalla

kuin lukuisista tatarilaisista lainasanoista, joiden ensi tavun e täs-

säkin murteessa esiintyy muuttumatta, käy selville, että tämä ään-

teenmuutos oli jo suoritettu 1300 v:n paikoilla, jolloin mordvalaiset

tulivat nykyisten Volgan tatarien yhtejteen.

2.

itam o.

Fas-caygoC JS'i§ke-pa8i

pa8-car)got Vefe-pos!

CokSne mutan a oman,

vateB^ak itan a <nnan. -

SteieA hofas a oman?

DttihiA aMA ei pa&tan

Makul Mafian {jecfcethej

sajen polaks snjeihe.

Ärai son$$ liietez^

Leromcnnosto.

Auta Nishke-pas,

Auta Vefe-pasM

Illalla panen maata, en kumarra

pyhäinkuvia,

aamulla nousen, en kumarra py-

häinkuvia.

Miksi en kuvia kumarra?

Mietin, päätin mielessäni

MakulMn Matrjaa lempiä,

hänet omakseni ottaa.

Hänpä ei haluakkaan

' YUiuiuaia.
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moA MiHe^ Bet^etket

mone pokiks nu^eike.

Mon Utdtiujan skudiiojan,

aras-cisc eriran.

Utsm alo-ortava,

alo-jonov seri/etftHj

Magtor-pagnftt e^^al€^tt.

Mastor-pazos maNihim.

Siiem Sajfat kucckSnoi

Makul Maffa4 ezdficmo.

9Uem Se^fat, aiodoi

MiUt^aA IterS boka antdo!

K^erÖfiiteaa sovado,

tufemganso sradoda,

saiijk praso-pH^enss f

iSTeift aho valgodo,

saitjk Seetej-Hjensi'

!

Isfo alou valyodOf

saitfk piffje vijm;^^!

Telavan^o sradodo,

eittitjk vesc vefeii^f,

ven-udomo tthjk kat,

eiili-qjfHamo iCiyh kai!

öii^ek M(k UifdUenf

N*ejaiuogo f&imsf

8{HeA aloA koMlamo!

VefHeiez': riöazo.

{•ccKeiezr ponazo,

f'ecKere: f vajjefga,

Ceikeveni' kortajika!

Novyj

lempeänsä malle antaa,

minän omakseni talla.

Mies uleii ki>)ha, varoja vailla,

olen puutteessa eläjä.

Läksin alapoitille,

siellä huutaa buikahutin,

Ma8tor-pas'ia (.Maa-jumalaa) ro-

koelin.

Mastor-pas minut kuuli,

7 shaitania (pahaa henltea) läbetti

Makurin Matrjan lempeft noeta-

maao*

Te 7 shaitania, menkflft,

asettukaa Matijan vasemmalle si-

valle!

Menktt sisään vasemmasta kor-

vasta,

levitkää ympäri sivoja,

ottakaa häneltä jmmärrys poisf

Sieltä alas laskeutukaa,

viekää häneltä sydänvoimal

Vielä alemma laskeutukaa,

viekää hänellä jalkavuima!

Levitkää ympäri ruumista,

loihtikaa kaikki hänen verensä,

elkää heittäkö yön lepoa,

elkää heittäkö päivän rauhaa 1

YOt päivät pitäkfiön

Mikon Prokoa mielessään t

Olkoon Proko hänestä

kaunis kuin kultamunat

Mieltyköön (tyttö) muotoon,

mieltyköön näköön,

mieltyköön ääneen,

mieltyköön puheeseeni

Tpn niminon mies.

juis, Bn^unisl. pk., Samaran L

hclmik. Ibyy.
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3.

(Mc8 l^iäite^va^e i ^UKeA-fejfef' kasiargone.

«Nishke-emolle^ ja «Nishken tyttSrell^ vciteUiin ennenaikaaii

StepDiya Sbantala oini. kyliäsi, Samanii piirik. SamaniQ I., ensimii-

seoi pääsijäispaiTiDi timinoimiDeD jnhla. Kussakin talossa keitet-

tiin puuroa Nlsbke-eniolle ja leivottiin hunajakakkuja Nishken tyttip

rellc. liukuukiicn lausui talouemäntä.

iV'i.vA'e-am ma (/(^lai,

iV/.vÄ'e/< fejfer kastaryo,

N'i.sK'e-paenf malarikstf

Vere-paen^ veckevikii!

H*iHeH a^fef' kastargo,

toit tkf thi4 paMM
iheit-iambamo 6ukonief,

targan 8to(l} layka vacfiinek.

S*ak-pranok maksshiek

t'a>' na S'i.sl:t'-fiv<i n t%

thejfe Is'Lskcu frjferiiv.

N'iike-ava matii^tt,

N*URe-pazon( aimo,

iVäffeii fejM" katiargOf

Molgaf^gk t{n sacotfk,

mar{l(jafthjk t{ii ticagk,

mazijiestf; var^tado

liiinek p Krna n stofthrk lagks,

Jmdo-poco hmja laijksi

Vese a.sfif puCiado

kafUf ketfen kej^ei

Nislikc-emo, mairo riiaanimOf

Nishken tytti, sorja neiti,

Nishke-pas'in leuiniityiaet,

ystävät Yli-jaoialanl

Nishke-emo, tnaire maammo,

BuUe puaromme parahao,

Nishken tytti, sorja neiti,

kakut kaunihit sinulle,

mesileifit mielehiset

julilaiiuytähän panimme.

Kauniisti kumartelemme

ensimäiseksi emolle,

toisen kerran tyttiirellc,

jolta kasvot kaunistuisi,

muoto saisi maireheksi.

Icauniliisti katseleisi

Nishke^mo, maire maammo,

Nishken suuren synnytti^,

Nishken tytti, soija neiti,

tytir Nishken taivahlsen,

Nishke-pasMn lemmityisct,

ystävät Yli-ju!imlau

juhlapöyteä jaloa,

percttiikio pirtissämme!

Perc on kaikki polvillansa,

kohti taivoa kätemme.
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Ollulle slietiek

nm%aneV: bnjeneU.

I^^UK-e-ava matiiska,

N'i'^li^en (ejfef- kasiargo^

paeont' maro hakdady

paeon Uvie todoM,

pagoA Seetf MMft

maktodo phnMt aodaMiefy

9efaA fentf kard(ihi£,

poro fevAea ^efithi^f

B'e^ai'i vaJiska /utazo,

paro kudos sovaso,

itndokst tavat noldazo,

ra^auasta sradozo,

fvetkei umari kamloro!

N*ef(esf pas iettkenelc

i iiHite 8oHdb

i HikidiB jareiite!

Ufffef' hastargo,

thesie 8oH paro^S^

Jcolmon kirda holmonz{k,

kafto peva Kefhekstikf

Uazo sajeff dusmann^

a-paro-riiet lomanne.

fcStiiä zaboteo piHk,

kiMA vaMo$o vaJMiltl

tSssä nuoret, tässä vanhat,

vielä lapset lapsienkin.

Nishke-emo, mairc maammo,

Nislikeu tytti, sorja neiti,

jumalalle juttelija,

Nishken tftideo tietelyft,

pyydi la]^ lucgalUmmei

hanki tcrreja byräoen,

anna mieltft oiieheD pa&hfio,

jottei punta tannao tOihio,

toimita hyvän tekohonl

Poistaos pahat panokset,

hyvä ])äästä pirttihimme,

anna juurtua jalosti,

kaunihisti kasvettua,

kantoa hyvät he'elmätf

Anna armias jumala,

ettei vieras vieroele^

iuUfa ei tielU käännyt

Nisbke-omo, mnire maammo,

Nisbken tytti, aoija neiti,

kaitse kasvn kaikenlainen,

Icasvattele kolmin kurroiD,

varjele vakahisesti,

ettei noi'at noituele,

eikä kantele katehet.

Kaitse kasvu, viitsi vi^a,

aita rautainen rakenna,

rautapönkät pdnkittelel

iTkutdm^babft", n. 90-vaotiM aokem akka.

Paitsi runopokunsa rooksi on tämä rukous merkillinen sen puo-

lesta, että siinä esiintyy ihan nnsi haltia: Nisbken tytär (N'ii1Mi

t^tcf-). Hänellä on liikanimenä kastargo, — vanha aina, joka tava-

taan myös eräässä Marcsevo kylästä (Simbirskin 1.) saamassani arvoi-

tuksessa (ks. Suom.-ugr. «Seuran Aikak. XII, s. 09, arv. 300) ja siellä
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seliteUiin merkitsevän »komeaa tyttOJI" : kodamo juti hufarffoi 'kas

mikä nkastorgo" tuossa menee* sanoo mordvalainen nähdessään pols-

kan tytdn kulkevan kadulla. ^tlM f^fef^ hutarffo esiintyy vielä

eräässä Zorinin kokoelmaan kuuluvassa laulussa, josta jo edellä oli

pube. Siinä „Nishke-jumalan vävy" ruvetessaan appinsa käskystä

crsalaistun hallitsijaksi esittelee itsensä keille näillä sanoin:

'I^iSXeitazo^ goäamogo mon itfem,

N*iäkei\ (^(er mon kastargon poUtso,

Olen Nisbke-jumalan vävy,

Nisbken tyttären «kastaigon* puoliso.

IfiiHe^ cli miH-poM ja Fe/e^ (Tli-jomala) eaiitttyvät mord*

valaisessa folkloressa lukemattomia kertoja rinnakkain, lauluissa pa-

nlleli-sanoina. Useinkin käsitetään l^iMUpat ja V$h^ nähtä-

västi samaksi jumalaksi, mutta väliin tekee mordvalainen selvän eron

niiden välillä. Niinpä esim. nykyään jotenkin venälaiblyiieessa seu-

dussa, Vclikij Vrag nim. kyliissä, Arsamazin piirik. N.-Novgorodin 1.,

minuUu selitettiin, että If^iäile on Kristuksen, Vef-e-pas Isä-jumalao

mordvalainen nimi.

Näyttää siltä koin Stepnaja Shantalan kylässäkin tämä viimeksi

mainittu käsitystapa venäläisgryden edistyessä olisi päässyt valhUie.

If'iSlte<miy jota tässä rukoillaan Nisbke-jumalan tyttären kanssa

rinnakkain, ^Nisbke-jumalan äiti", niinkuin yhdessä säkeessä nimen-

omaan sanotaan, on näet silminnähtävästi oikeanskoisen kirkon ifJu-

ma]an-4iti**. Neitsyt Maria, kuten näyttää olevan laita myöskin eräässä

Ifaresevo kylän loitsussa (ks. Snom.-ugr. Seuran Aikak. XII, s. 19).

Tämmöinen uskonnollisten käsitteiden sekaannus ei mordvalaisilla ole

ollenkaan harvinainen ilmiö. ^

' Niike sanan "VViodenaauii saiifikirjassaan kaäntaa: "Ikx Ii, orlinbon: Horr'.

* Eräs omici) pnlioitt<<nsa unikaan 8oit«pniiin vtiottn vainajissa njiissa ollut

tiotajäakka KdzlDvka uim. kylästä Hu^iiljman piirikmiuui, „Iv:ii(hka-l>iiha", joka

viime talvena kävi minoa loiteiullaan parautelemassa, vakuutti että Polto-omolta

(BMa'aoaj on pnoliso ninMlUI CardtaHd, Piaa talin kMkasteiiiinme koloeflsa

luumiMiiiaaii, että tSmi outo mordlTalaiiimi haltia ai ollut kukaan muu ktdn

— raamatun kuiinifias Taavetti, Jiapb j||unxfc!
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4.
»

TiiiiÄiioiiiii8t& vuolaista vaimgien muistojuhlaa viett&vit Baga-

nan kyUUäiaet pUsUftislattvaDtaina, kakin suku (rod) eriksefin.

Sliuä talossa, jossa juhlan pUosa suoritetaan, tapetaan kana,

laitetaan kaikenlaista juhlamokaa ja koitetilftn olutta täi kaljaa. Kun

kaikki suvun jäsenet ovat koossa, Ifthtee joku vanba vaimo, piyunoksa

ksdessft, riihelle» ottaen mukaansa liinan sekft kaikenlaista rnokaa.

Perille tultuaan hän levittää liinansa maahan, asettaa ruuat sen päälle,

polvistun sittou ja kutsuu vainajia juhlaan seuraavalla luvulla, kaikeu

aikau veitsellä kiuputtaeu vaskirahaa heille uhriksi:

^Sukumme vainajat, manalan asukkaat! Te olette hurskiuit,

teillä ei ole syntejii, viljavassa maassa on ruumiinne, jumalan edessä

sielunne. Kutsun teitä muistojuhlaan, kaikille yhteisesti yksi sana,

yksi kielii Luokaa pfi&lt&nne ne kolme kourallista multaa, jotka

teitä peittävät, aukaiskaa saranaltomat ovenne, tulkaa maanalaista

UetäI Elkää pelätkd koiria dkä sikoja eikä kekäle > kädessä kulkevia

ihmistäl Katsokaa, olen tullut teitä kutsumaan, olen laittanut teille

pöydän valmiiksi, olen asettanut sille leipää, suolaa. Kas tässä peh-

meät ohukaiset kakut, piiraat ja valmiiksi paistettu kana. Itse olen

sLMt paistanut valkoisilla kätösilläni, iluniieliii. Päätin lähteä teitä

kutsumaan muistojuhlaan, pesin ruumiini puhtoiseksi, pukeuduin juhla-

vaatteisiini. iSukuuime vainajat, tulkaa, ottakaa mukaanne lapsenne,

iastealapsct ja lastenlastenlapset ja lähtekää miouo kanssani! Tämä

päivä on teidän, tänään vietämme teidän juhlaanne. Syökää, juokaa,

tansRifcaa, laulakaa P*

SilPaikaa katetaan tuvassa juhlapöytä ja levitetään penkeille

vainitfia varten valkeat huopapdtteet Palattuaan riiheltä tupaan

vainajien seurassa vaimo kehoittaa heitä syömään ja juomaan, lau-

suen näin:

> Vainigat peUtiivilr koUletta, joU» heidät t<m i^m pidrawUe, SMunn
pysBytt; Trt. BonraavM alimoiiitatiuta.
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«Sukumme vainajat, vanhat ja nuoret! Olemme kutsuneet teitä

syömään ja juomaan, olemme valmistaneet juhlapöydän ja sille asetta-

neet leipää, suolaa, olemme laskeneet ämpärillisen olutta ja panneet

esille ämpärillisen viinaa. Syökää ja juokaa, ravitkaa nälkäinen vat-

Banne, vahvistakaa Tirvoiiukaen tarpeessa olevaa sydäntänne 1"

Talon emftnti kantaa nyt pOyd&ia kaikille mokaa ja jaomaa,

jota nautitaan seisoalta (penkit knn niet on Tarattn vaimijille). Pöy-

din vieressä on jakkaralla astia poihinka-pa^t johon knkin ensin heit-

tää palasen kutakin ruokaa ja kaataa vähän viinaa ja olutta uhriksi,

lauinen:

„Sukumme vainajat, antakaa meille siunauksenne, siunatkaa

koko elämämme!"

Aterian väliaikoina lauletaan lauluja. Kun on syöty ja juotu

kylliksi, lähdetään toiseen taloon, sieltä kolmariti-en j. n. e., kunnes

kaikki oman suvun talot oo käyty päästä piiähän samanlaisilla juhla-

menoilla. Viimein palataan ensimäiseen taloon, jossa uudestaan juh*

Iitaan. Juhlan päättää vanha vaimo seoftavalla luvulla:

«Sukumme vaimyat, manalan asukkaat! Te olette tulleet maan

alatse^ olette qrOneet ja juoneet, tanssineet ja laulaneet, kylläinen on

nyt nälkäinen vatsanne, vahvistunut on virvoituksen tarpoessa ollut

sydämenne. Kokoontukaa nyt kaikki yhteen paikkaan, kootkaa yhteen

koko sukunne, kootkaa lastenlapset ja lastenlastenlapset ! Me kumar-

ramme tciUi, suokiia meille anteeksi ja siunatkaa meitä! Kenties

emme ole osanneet olla teille mieliksi, kenties oletti» suutuksissa, ken-

ties olemme tulleet teitä ohikulkiessa tyrkkineeksi taikka kädellämme

satuttaneeksi, elkää siitä vihastuko, suokaa anteeksi, suokaa anteeksi,

ettei siitä tulisi meille mitiiän vahinkoa ei ymmärryksen, et näön eikä

kuulon, ei ruumiin ja lihaksien puolestal Elköön kukaan teistä py-

sytelkö syrjässä, elkÖÖn katsoko kieroon, elköönkä lausuko pahaa sa-

naa! Siunatkaa meitä ja koko meidän elämäämmet Vaijelkaa mei-

dat noidilta ja pahansuojilta, siunatkaa vihamme kasvamaan ja kar-

jamme karttumaan, antakaa kasvu kaikenlainen! Kaikissa sukumme

taloissa olemme nyt käyneet. Lähtekää nyt, me saatamme teidät

omiin taloihinne, koteihinne, omille asuinsijoillenne, jonne jumala on

teidät pannut. Ilman nimenomaista kutsua elkää ilmestykö ei yöllä

eikä päivällä, ei ihmisten nukkuessa eikä ihmisten valvoessa! Rikkoja
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ruhkaa tiellenne, kekSle takapuoleenne, patarani plähiiioeM Kqq

teille muistojuhlaa vietämme, silloin siunatkaa meität*

T^lmän luvun aikuiia kaapultaa vaimo vuitsellä vaakirahaa ja kaikki

läsnäolijat ovat maassa polvillaan.

Saatettaessa vainigia hautausmaalic lauletaan seuraavaa laulua:

Ei-^an koje^ nej kodamo? Meoot inuistao meikäliiset,

Er^aH ierai tm iitamo: tie^fln enojen elftmftn:

Ei^^tU oen^ IfiSBe-paenf, Ntshkeä nikoelevat,

«1*4 niaMU Ve^paznf, Vere'|Mis'ta palvoavat

N*Wte-pazoi mahnsiiHi^e, Kuulevi Yli-juniala,

makai feiHesi SaH Suro, kasvaa vilja vainiolla,

Vef-e-pa^Qtt sinst ucsiVi^ie, Nishkc kansansa näkevi,

ra.Hi eff^ait simt kHfifimast karttu vi kylässä karja.

M.'eien kis pas ia/asni,ie, Miksi on armias jumala,

fhezen kmmlt snrost Aaci? kusta kasvu kaikenlainen?

S'en ktivdlt pas iatasln^e^ Siksi on armias jumala,

&en Icisf fest ^uro äadi: siitä kasvu kaikenlainen:

Elävien ja kaolloitton viUinon suhde kttvastun erittäin Holv&sti tä.<tsa

IviviisMft. Muistojuhlissa, joiliin v!\inajia nimf>nomaan kiitsiitAan, .sokä aainuiden

ni hoiltÄ olo mitiiiin liyvää «ulotottaviH^^a. H<>iivii«>ksi nämä ankarat nhkaukset

luvun lopulla! — Samat soiiat lau.tu\i mordvalainon, kun sattua raiuuiMaatto

tiellä vastaan.

Hidit poro a|4 lomake,

lemaCii) lapk» a p^edif,

läfo M Iti» Sataain^e,

iSCoM furo iaH:

Vi(feiU€d'e s{n iHete

feit et\ial velen promksUe^

pwii\[t er^ai n>ttn'i atat,

/jete/i afat tdkoit sodit,

putit ef-^aJt ptUon ciiie, INUientabaD p&ivän m&äräu,

Tiesit NiflbkeA pel&tä,

arvata oman. tilansa,

antaa arvoa toisellekin.

Siksi on armias jumala,

siitft kasvu kaikenlainen:

Kyläkunta kylvön eillä

kaikki koituvi kokohon,

ukot, yhteen urkenevat,

taitoniichet toisihinsa
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kockit er^at 6eten lomait^

puton itst^/U ie lomaiies

valelle rana (iH paksav^

kai (n(fthe son komoro

S^e Hfiestftit 8(ti ^efetiek

roM rodon «/fft purna^if,

.

$fva rodoi ei Juthm
kartkif paznf «fA ogntmo,

NmnHnm^ jokaftomo.

9lo(l) lay)ks puciz hmhra kih^tf

kurvasfif s[n vaido srcca,

sukunit tfln N'i^ke-pamf,

i^fo sukuitif Mastcn-amAe,

FazoA Reoif etiat 6t^U

seffhe paro spi piiemne.

ISfo paeoi iek$ Niksin ^e:

BiAie efiat «|4 paiaUcief,

pidie e^iai Sukort pMtoJt,

pokSM-habtuA femäef kunäif,

Jtttvatias(z poBuvaa{i,

tOfjo iheK-ej s{n itffasij

miistoralya S(i'i liijava

eiist putOfl sinst kudo-ost,

e(i8( (etfai slnat K-ereust.

— ^eka ef^aCne pafste ef^U;

IiTiäHe^Jsnf «jii iecKecif,

valintahan vaitamieheo

uhriviljan viskojaksi

huomenna panentnpäivän

aamulla ani varahin.

Sinä päivänä pyhänä

koitttvt kokohon kanaa

snkn flinoe, toinen tänne

jnmalanaa juMintaban,

Vilja-emon Yietäntihlo,

laitantahao lahjapitydän.

Tuohus pöydällä palavi,

'

uhrilcivän leikkoavat,

Nishkeä kumartelevat,

Maa-enioa criiat kaikki,

jotta antaisi jumala

hienosen bjrvän satehen.

. Vielä on armias jumala:

Piiraat paistavat parabat,.

ohokaisiBtkin osaten,

juominkinsa joa*utta?at,

vievät viestit vainajille»

pitävät pyhäiset piirut,

tielle sitte saattelevat

matkalle iiumalan maille,

oman kudiu kuuluville

alle kaunihin katoksen.

— Hyvä on ersäin eleä:

puutu ei Inoj» lempeyttä,

aina on annias jumala.

Sergievsk, Bugnruslanin plirik., Samaian I. 26 p. heinäk. 1899.
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II.

Suomalais-ugriUuaeUe Searalle.

Minulla on jo ennen ollut tilaisuus kertoa Suomalais-u{?ril.aisoHe

Seuralle niiden koräysmatkain tuloksj^^ta. jotka ersainordvalaiset ta-

lonpojat Ignatij Zorin ja Andrei Slmvalov viimme kevättalvella Ja

kevUnft Seuraa kustannuksella tekivät. Sen j&lkeen olen vielA saa-

nut Tastaanotftaa folktorekokoelmia, nekin eraamordvalaisia, kahdelta

Seuran stipendiaatilta, nimittäin astamainitulta Zorinilta ja kanaa-

konluno^ttiga Ivan Sbko^nikoYilta.

VUmemainitttt on viime kesftnft kerftnnyt folklorea Oorodishtshen

piiriknanasta Pensan lääniä, kaikkiaan 13 eri kylä<«tä, ja käyttänyt

siihen tyolioii liilu-s puolenkulniaLta kuukautta. Tuloksena on 55 lau-

lua, 25 loitsua, 4 lyhyttii rukoust<a, 5 hiiäitkua ja -laulua sekä vä-

häinen määrä arvoituksia ja sananlaskiiga, jota paitsi häneitjL vielä

lienee odotettavissa jokunen satu.

I. Zoriu läksi 20 p. heinäkuuta ker&ysniatkallc Samaran läänin

Bognruslanin piirikunnan itäiseen osaan, jossa Yiipyi l&bes oe^ä viik-

koa tehden kerfiyksiä 8 eri kylissä. Hänen sieltä tuomansa saalis

ei ole erittäin mnsaa mitä lakomääriän tnlee, motta on kauttaaltaan

arvokasta — SSorin, jolla jo ennen oli pa^on kokemusta, pani pape*

rille vain semmoista, mikä oli varsinaiscstt nutta ja vanhanaikaista.

Loitsuja on 3, lauluja G, joista mainittakoon laulu Vil|R*emon, Tuuli-

emon ja Metsä-emon synnystä. Arvokkaimmat ovat rukoukset, joita

on 8, nirn. 2 rukousta pellon ja metsän hedelmiä hakemaan mennessä,

rukous uudelle kuulle, kotoinen rukous talonhaltijalle (Jurt-am), kah-

dess:i yleisessä, koko kyläkunnan viettiimässu uhrijuhlassa pidetyt ru-

koukset Ukkos-jumalalle (Puhjitic-pas) ja Keremcfille sekä pari ru-

kousta vainajalle (ruumiin puettua ja arkkuun pantaa); kaikki nämä
rukoukset ovat runomittaisia. Erittäin huomattavia Ofat myOs

kertomukset kahden kevä^uhlan vietosta lauluineen: Jiie^M SfeSamo

i provodhmo (nSuuren-päivän** (pääsijäisen) vastaanotto ja takaisin-

saattaminen) ja 2Vo^»Va4 ifefamo (helluntain vastaanotto). Näitä

juhlia, jotka molemmat nähtävästi ovat pakanallista alkuperää (viime-

muiuittu oli kesaiiulkujais-juhla), viettivät tytöt monilla hauskoilla me-
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noilla ja lauluilla, joita lukif.ssa pyrkii mieleen Hämeen Ilelka-juhla,

sitä etu iTHiuin kuia cnsiumaiuitussa juhlassa mordvalaisetkio polttivat

kokkovalkcita.

Viimeksi on Zorin kotikylästään (Vetsbkanovo, Buguruslaiiin pk.,

Samaran I.) syyskuun kuluessa hankkinut anrokkaan kokoelman, joka

sisältää:

1) 4 vanhanaikuista laulua, — pisimmässä niistä on Icokonaista

336 8-taTui8ta säettä;

2) hääitki^a ja -lukiga, yhteensä 236 säettä;

3) 1 loihdnn;

4) kertomuksen haban-ka^a nimisestä juhlasta rukouksineen,

jossa juhlassa kylän vaimot uhrasivat Maa-emolle, Vilja-emolle, Uk-

kos-jnmalalle, Raskaalle-jumalalle" (Staka-pasJ, Vesi-emolle ja Tuuli-

emolle kullekin kanan, Maa-emolle ja «Raskaalle-jumalalle'* mustan,

Ukkos-jumalalle ja Tuuli-emolle kirjavan. Vilja-emolle kellertävän ja

Vesi-emoUe valkean sekä ^'iSJie-pas'i\\id (Yli-jumalalle) punaisen kukon.

Jo siitä lyhyestä selonteosta, jonka tässä ja edellisessä kirjees-

säni olen esittänyt, näkynee että melkoinen määrä heimokansamme

mordvalaisten «vanhaa varaa" on Seuran kustantaminen mordvalaisten

stipendiaattien kantta tullut korjatuksi talteen — viimeisellä hetkellä

saattaa syystä sanoa, varshikin mitä lauluihin ja uhrirnkonksiin tulee.

Kaikkialla, yksin sielläkin, missä mordvalainen kansanaines parhaiten

on osannut säilyttiiä itsensä, on nouseva polvi kovasti venäläistymiLssä.

Pian on morilvalaiiien laulu tykkänään vaiennut, niinkuin sen jo on

paikoittain käynytkin; nuoriso laulelee ykninomuan venäläisiä lauluja,

vaikkapa ei vcnättä paljon osaisikaan, ja kummikseen vain kuuntelee,

kun joskus juhlatilassa joku vanhus innostuu mordvalaista laulua lau-

lamaan. Moni niistä uhrirukouksista, joista edellä on ollut puhe, on

säilynyt yhden ainoan vanhuksen muistissa^ joka pian olisi vienyt sen

mukanaan hautaan. Niinpä oli Stepn^ja Shantala nimisessä kylässä

Samaran piirikuntaa eräs 9(Mrnotias sokea akka ainoa elossa-oiyoista,

joka tiesi viiitie kirjeessäni puheena olleen rukouksen Ntehke*emolle

ja Nishken tyttärelle, ja tässä mainitun rukouksen Keremct-jumalalle

muisti Bokla nimisessä kylässä liuLjuruslanin piirikuntaa ainoastaan,

eräs G8-vuotias ukko, joka lai)sena oli sen kuullut isoaiililtaäii. kun

tamii kotonaan rukoili vanhaa Keremefiä vielä seo jälkeen, kun yh-
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teistä nhrljjtthlaa jo vaosia sitten oli lakattu viettimistft. — Horitnri

te sslutantt

Isaklyn kylä, BuguruslaoiD piirik. SamaraD 1. 18 p. marras-

kauta 1899.

H. Paasoheh.

Bsiziiiehen» professori Otto Donnerin alksjaispnhe

Suomaiais-uyrUaiscn Seuran vuosikokouksessa IS^Jxti^^»

Arvoisat läsnäolijat!

Niistä Kuropan henkisistä liikkeistä, jotka viime vuosikymmeninä

ovat vetäneet puoleensa tavallista suurempaa huomiota, on kieltämättä

mieltymys buddbalaiauuteen erittäin merkilliaen. Tämä perastanee

etukädessä sUheD, että useat buddhalaisteu pyhistä kigoista on jul-

kaistu europalaisilla kielillä, joten ne ovat päässeet levittämään tietoa

niissä yleensä tavattavasta ylevästä «gatustavasta ja ihmiscakkaasta

maflmankatsomukseBta. PaQon on tähän mieltymykseen kuitenkin

myös vaikuttanut se mjstillineD ja spiritistinen suunta eräissä yhteis-

kunnan ylimmissii, hienostuneissa piireissä, Joka, irtauneena etenkin

katulilaiaibsa maissa vallitsevasta Ubkoiinollisestii katsantotavasta, tun-

tee tarvitsevansa uutta pelastusoppia elämän korkeimpiin kysymyksiin

• nähden. Buddhalaisuuden harrastus on alituisesti ollut enenemässä,

varsinkin kun sitä on edistänyt Intiasta lähtenyt teosofinen seura,

joka oppiaan levitellessääa poimii esille ainoastaan kauniimmat osat

opetasmestarin viisaudesta. Kun eräs buddhalainen pappi Parisin

orientalistikongressissa v. 1894 lukuisaUe knulljakunnalle Muste Gui*

met*s8ä, vahakynttilöillä ja kokilU kaunistetun alttarin edessä, piti

esitelmän rukouksineen ja juhlamenoineen, niin hän nähtävästi edel-

lytti löytäneensä opinalokkaita tuosta yleisöstä, jonka ympärille hän

jännitti keltaisen silkkinaulian.
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iJudillian oppi ei alkujaan ollut l)ralimaQilaiscn mailmankatso-

muksen liuoranaisena vastakohtana, vaau ainoastaan sen jatkoa. Sie-

lunvaellusoppi oli sellainen uskonsääntii, joka oli tunkeunut yhteis-

kannan syvimpiin kerroksiin; yksilön mielihaluista lähteneet työt^

kama, tässä tai jossakin edellisessä elämässä, määräsivät hänen myd-

bemmät olotilansa; ainoastaan tietäminen, mietiskely, kieltäymys ais-

tillisen mailman viettelyksistä sekä Nirvftnaan vaipuminen saattoi va-

pauttaa siitä kurjuudesta, mikä oli seurauksena ainaisesta uudestisyntymi-

sestä. Myöskin sellaiset ulkonaiset ilmiOt koin erakkoelämä, katumuksen-

teko, munkki- ja nunnaluostarit, joiden vustioiita löydiimme kristillisestä

keskiajasta, olivat täydellisesti kehittyneet jo ennenkuin (iutama Buddha

alkoi saarnata oppiansa. Uutta oli tiissä opissa se, että se hyHtiisi

kaikki , ulkonaiset katumuksentcot ja uhrit, että se ruoski ylpeitä

brahmaneja, jotka itse tekeytyivät jumalien vertaisiksi ja kohtelivat

aliDta .ihmisluokkaa huonommin kuin eläimiä. Opin positivinen puoli

esiintyi siinä, että kiihkeällä lämmöllä saarnattiin ihmisen Yoivan pe-

lastua ainoastaan siten, että hän sisällisesti pnhdistni ja että hän

täydellisesti vapautui himoistaan, jotka olivat kaiken pahuuden syy

ja alkiguuri. Buddhan kuoltua (v. 477 e. Kr.) huonontui tosin tämä

oppi hänen oman personansa jumaloimiseksi, mutta jo se seikka, että

se oli noiden kaavoihinsa kangistuneiden hengettömien brahmanilais-

juhlaraenojen, uhrien ja kovien rangaistusten vastakohtana, että se

vapautti alemmat kansanluokat kastilaitoksen rasituksista, jo tämä

teki buddhalaisuudesta rauhan ja vapauden opio, jonka tunnustajina

pian oli miljoonia ihmisiä.

Buddbanopin pyhiä kirjoja kutsutaan nimellä JVipitakat »kolme ko-

ria"", jolla nimellä kuvannollisesti tahdotaan kuvata opin siirtämistä su-

vusta sukuun, samoin kuin Intiassa siirretään raskaita tavaroita kädestä

käteen korien avulla. Täydellisesti painettuina ne lähipitäin täyttäisi-

vät enemmän knhi tO,000 suurta oktayo-sivua. Europassa niitä ei

vielä kaikkia tunneta, koska suuri osa niistä on tavattavissa ainoas-

taan käsikirjoituksissa (päli-kielelliO. Sisällys jakautuu kolmeen osaan

(pifakas): eiisiniäisessä puhutaan kerjäläismunki-to^ta ja niistä sään-

nöistä, joita munkkien ja nunnain tulee noudattaa; toinen sisältää

esityksen uskonnon totuuksista sekä niistä merkillisistä keskusteluista,

joissa Buddha itse esitti oppiansa; kolmas on seikkaperäinen tutki-
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mus buddhalaisuuden oppijärjestelmästä. Suurin o.sa näitä kirjoituk-

sia oli saanut nykyisen muotonsa jo noin v. 400 e. Kr. Voimme

mielessämme kuvailla sita ihastusta, minkä Buddhan saarnat synnyt-

tivät kansassa, joka jo Mahabbäratasta oli oppinut icärsiväUisyydellä,

lempeydellä ja siuDauksella vastaamaan vihamiesten tylyyteen ja bar-

^
jaukaiin. Ei ykukään mna nakonto läbeDtelekkään siveeUiseen yle-

i vyyteensä nähden siinä määrin kristinoppia kuin jirari bnddhanoppi.

Toisessa osassa tavataan m. m. Lhammapada, »lain poika* eli »hy-

Yeen tie", joka Europossakin on toUut tunnetuksi etupäässä tanska-

laisen FausböUin käännöksen kautta. Ajatuksen syvyyteen ja tun-

teiden lentoon nähden on siinä useita koiitia, jotka, vaikkapa joskus

buddhalaisuuden omituisen katsantotavan värittämiDä, muistuttavat

Salomonin sananlaskuja tai Davidin psalmeja.

Muutamat lyhyet otteet voinevat tässä suhteessa olla valaisevia.

Niinpä sanotaan esim.:

^Hollnt, pahojen ajatuksien miehet, tavoittelevat torhaatta. Viisas

pitää vakaamielisyyttä parhaimpana aarteenaan. Elä tavoittele torhoirtta»

el&kä rakkauden ja himojen nantintoa/'

„Pitkäksi käy yö valvovalle, pitkäksi penikulma vftsjneelle, pitk&ksi

elämä hullulle, joka ei tunne totuuden lakia."

„Jos mies taistelussa voittaa tuhannen kertaa tuhat vihollista, ja jos

toinen voittaa oman itsensä, niin on julkimilinen suurin voittajista."

„Jos mies luytaä korkeimman lain, ulin on yhden päiv&n eliimä pa-

rempi kaio sen elämä, joka el&ft sata vaotta tontematta korkeinta lakia."

„1listft hymyt, mistä ttot, vaikka tämä mailma alitoisestt hukkuu

(paiai^? Miksette etsi valoa, te, joita pimeys ympäröi?*

.Käninykiistä vapaat ovat ne, jotka vaeUoksensa ovat päättäneet

Ja huolensa heittäneet, jotka kaikin puolin ovat rauhassa Ja ovat heittä-

neet pois kaikki kahleet. He vaeltavat pois hyvin koottuina i^atnksineen,

he eivät ole onnellisia kotopaikassaan; he heittävät talonia ja kotinsa

niinkuin joutsenet, jotka Järveltänsä ovat lentoon Kahtonect."

„Joatsenct kulkevat omia teitänsä ilmojen halki ihmeellisellä voi-

dialla; viisaat johdetaan pois tästä mailmasta silloin, Inm he ovat voittaneet

kiusaajan ja hflnen viottclyksensil."

„Elä ole mailman ystävii, noudata hyveen lakia, eläkil synnin."

^Tlcrännoiden oppi on tämä: elä tee syntiä, tee sitä mikä hyvästä

on ja puhdiata mielesi.

"

^Ihminen kerää kedon kukkasia, mielihyvää hänen sydämensä hala-

jaa; mutta niinkuin virran tulva yöUa kylau hukuttaa, niin yliallaa ihmi-

senkin kuolema ja riistää hänet pois."
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«Mailiiiai ilo Ja mtiliiiMi riema synDyttftA kolteDkin vain känimystft

ja pelkoa* Xlrsimys ja kaolema ajavat meitft takaa; vapaatnksen löytii

Tain n. Joka katselee alas tlhsn maflmaan nUnkoin koplaan, niinknin

kaogutnkseen, Joka iiroitton kaikista kableista, jotka meit& olemokieeD

ritovat*"

Suuri osa näitä ylevänrunollisia ajatuksia tavataan tosin myös

brahmanien kirjoituksissa, niinhyvin samanaikuisissa kuin myöhem-

missä. Mutta Buddiian toiminta oli luonteeltaan yleensä käytiinnöl-

list&: han koetti sovittaa oppejansa kaikkiin yhteiskuntaluokkiiik, va-

pauttaa ihmisiä kaikesta ulkonaisesta pakosta ja teroittaa mieliio

noita neljää pyhiä totuudenoppia kiisimykseatft, sen alkuperfistft, sen

poistamisesta sekft vapautoksesta. Buddhan oppia saarnattiin kaikUle

ja siten siitä tuli niiohjvin kaikkien syväaatteisten kuin myös köyhien

ja onnettomien evankeliumi. — Ne, jotka Europassa ovat koettaneet

levittää buddhalaisttutta asettaen sitä korkeammalle kristinoppia, ovat

. jattiineet mainitsematta, etta kcskiajaulapaiiicn munkkilaitos uhreineen

ja pulvcluksineen Buddhan opin kotimaassa on vallalla, ja että siellä

Buddhasta on tehty aurin^^onjumnhin kaltainen olento. Opin johtopää-

tökset vievät toimettomaan mietiskelyyn ja lepoon, joka ei tiedä mi-

tään työn tarpeellisuudesta ja siunauksesta.

Kohta i3ttddban kuoltua levisi hänen oppinsa itä-Intian niemi*

maalle, josta se tunkeutui etelirKiinaan. Kun kuningas Acoki

noin V. 250 e. Kr. koroitti sen valtionuskonnoksi, levisi se tämän jäl-

keen nopeasti etelä-Intiaan ja Ceyloniin, Afganistaniin, Tibetiin ja Tur-

kestaniin, saaden aikaan täydellisen muutoksen uskonnollisessa ja n-

veellisessä ajatustavassa. Tämä selviää m. m. niiden buddhanuskoisten

kiinalaisten kertomuksista, jotka vuosikausia matkustelivat Intiaiisa

kootakseen siellä kaikki Buddhan ja hänen oppiansa koskevat pyhät

kirjat. Tunnetuimpia matkustajia olivat Fa-hien (noin v. 400 j. Kr.)

ja lliuen-tsang (v. 023 j. Kr.), joiden kertomukset osoittavat buddhan-

opin levinneen ei ainoastaan yli Intian vaan myös yli suuremman osan

keski-Aasiaa. Mutta ne todistavat samalla, että buddhalaisuus jo

sOloln, elettyään tuhat vuotta, lAyöe oli vajonnut törkeään perusta-

jansa jnmaloimiseen, nukä seikka käy selville m. m. siitä, että hänestä

oli olemassa jättlläiskokoisia, vieläpä 60-60 jalan korkuisia, kullasta

ja muusta metallista tehtyjä kuvia.
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Uudemman ajan tutkirons on koettanut seurata buddhanopin

leviämisen jälkiä Aasiassa, käyttämällä johtonaan kaupunkien ja

temppelien raunioisia tavattavia mui^^tomerkkejä, piirto- ja kiisikirjoi-

tuksia, joi^i^a monessa kuitenkin esiintyy kidiu ja kirjoitusjärjestelmiä,

joita ci vielä ole voitu tulkita. Ulkonaisten tapahtumien historiallinen

kulku syineen jn vaiheineen ei tällöin kiinnitä päähuomiota puoleensa.

Psyon merkiUisempi on se omituinen mailmAnkatsomns, mikft aikain

kuluessa roaodostui niinhyrln buddhalaisuuden kotimaassa kuin Kii-

nassa, jossa buddhalaisia katsantotapoja oli sulautnnnt alknperitiseen

luonnonuskontoon, n. s. taolaisuuteen. Yleensä kuvaa hengen ja

aatteen valtaa mailmassa jo se seikka, että kaksi sellaista oppia kuin

Kung-fu-tse'n ja Buddhan saattoi yhtaikaa syntyä, toinen Kiinassa

ja toinen Intiaj^sa sekä vähitellen tulla satojen miljoonain ihmisten

ajatus- ja toimintatavan ohjeeksi. Näiden ojtpien sisällys on samalla

opettavainen kappale inhimillisen kehityksen historiaa. Nuorimmat

Veda-laulut ja buddhalainen filosofia tuovat esille itsenäisellä poh-

jalla syntyneitä ajatuksia, jotka pitäviit yhtä uudemman europalaisen

filosofiantutkimuksen johtopäätösten kanssa. Mutta ylevimpien aja-

tnksenilmansten ja kaiken aistillisen kieltämisen rinnalla esiintyy

myöskin mitä alhaisinta epäjumalanpalTelnsta, joka muistuttaa kato-

lilaisuuden pyhimyksien- ja paavinpalvelusta seikka, joka puoles-

taan sekin varoittaa länsimaita liian paljon ylvästelemästä kultu-

listaan. Inhimillistä kehitystä ci nykyään enään voida tutkia otta-

malta huomioon sitä ajatustyötil, joka Intiassa ja Kiinassa on tapah-

tunut.

Helposti selitettävissä on siis se into, jolla sivistynyt Kurojta

koettaa seurata aaäialaisen kulturikehityksen jälkiä. Intian englanti-

lainen hallitus on jo vuosikymmenien kuluessa uhrannut pa^on varoja

saadaksensa sekä mulnaistieteelliset että kirjallishistorialliset muisto-

merkit alueeltansa koijuuseen. Tämän tutkimustyön merkitystä pide-

tään niinkin suurena, että lisäksi on muodostettu, Lontoo pääase-

mana, kansainvälinen yhdistys, jotta työtä voitaisiin edistää vieläkin

nopeammin. Rooman orientalistikoDgressissa tänä syksynä päätet-

tiin perustaa, Pietari pääasemana, samantapainen yhdistys, jonka

tarkoituksena on tutkia ke>ki- ja itä-Aa.-iaa: alikomiteoja piti pe-

rustettaman muihin paikkakuntiin, m. m. Helsinkiin. Tuskin voitaneen
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olla huomioonottamatta sitä tunnustusta, mikä täten on annettu osan-

otollemme Aasian tutkimiseen. Pohjoisaasiiilaislon kansain kielet,

historia ja muinaisuus — siinä se työala, jolla meidän tieteellinen

työmme ^1. A. Castrenista alkaen on liikkunut, menestyksellä, joskin

pienillä aineellisilla varoilla ottaen sekin puolestaan osaa suurten

tieteellisten kysyroysteo selvittelemiseen. Samoja polkiya talee mei-

dän eteenkinpftin seaiata.

Discours prononce par le professeur Otto Donner

ä la seanee annueUe 18-^lxn99.

Pami les monvements religieux qoi, pendant ces dernien vingt

ans, ont ^roilld un int^i^t considörable en Earope, Ia prtdilection

ponr le bouddhisme oocupe dvidemment ane place träs remarquable.

La canse prindpale en est sans donte, quc plosienrs des livres

bouddhistes sacrds ont 6t6 pnblite dans les langues europ6ennes et

ont r^pandn la connaissance des principes nobles et genereux et des

idees chariUihles qui caracterisent ces doctrines en gt-neral. Il faut

cepcndant aussi attribuer ce fait ä Tesprit mystique et spiritiste de

Tepoque qui se manifestc dans certains cercles superienrs de Ia

societv, lesquels, affrancliis des dogmes religieux, dans les pays catho-

liqucs snrtOQt, ^prouvent le besoin d*une noavelle doctrine de salat,

Gräce aux adeptes de la th^osophie yenns des Indes et dont les doc-

trines mystörienses n*ont tir^ que les plus beUes paroles des doctrines

de leur mattre, cet Interit n*a fait qoe grandir. Qnand, an Congrts

des Orientalistes k Paris en 1894 un pr^tre bonddhiste fit an mnsöe

Guimet nne conf^rence avec pri^res et o6r6monies, de?ant nn antel

orn6 de fleurs et de cierges, il se diaait evidemment, qu'il avait

trouv6 plusieurs disciples parnii ia foule qu'il avait entouree d'une

ficelle en soie Janne.

A lYjpoque de son fondateur le bouddhisme n'impliquait pas de

contradiction directe avec le culte brahmaniqne dont il 6tait plutot
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la oontinuatioii. La doetrioe de la mötempoycoM 6tait un dogme

qa\ avait p6n4tr^ jusquc dans les plus basses conches de la 80ci6t6;

le karma, c'est-a-dire les actions de Tindividu, inspir^es (dans sa vie

actuelle ou anterieure), par ses sens et ses desirs devraicnt d6cider

du sort futur de cet individu: seules la mcditatiou, la science, Tabsti-

nence des sediutions du monde piiysique, rabsorption dans le Nir-

vana pourraicnt delivrer de la misere de renaitrc oternellement. Les

ph^oomÖQcs ext^rieurs, tels qne la vie d^ermite, la peoitence et les

couvents de moines et de nonnes, avec lear vie isolle du monde,

avaient aussi tous pleinement d6velopp6 lear caractöre propre, aelon

resprit chr6tien du moyen-äge, longtemps avant qne Gotama Bonddha

pi^chftt ses doctrines. Ce qu*il y avait de nonveau dans oelles-ci

itait, qu'elles rejetaient les p^nitenees ext^rleores et les sacrifi-

ces, qu'elles blämaient Torgueil des brahmanes qoi se disaient les

(^gaux des dicux, tundis qu'ils traitaient la casto inferieure pis

quc des auimaux. Le sens positif de ces doctrines etait donnö

par les thi ses prcchees avec tant dc chaleur et de passion, que la

puriiicatiou iuterieurc de I homuie, la conviction que les desirs sont

Ia cause uniqne du mal et ranöaDtissement complet des dcsirs soot

les senls moyens de r6demption. Il est vrai, qtt'apr^ la mort de

Bouddha, en 477 avant J.*Ghr,, oette religion devint on cnlte de sa

propre personne, mais le contraste entre elle et les cörömonies et les

sacrifices de plus en plus vides, snivis de pänitences rigonreuses, o&

avait abouti la religion des brahmanes, ainsi que Taffranchissement

des classes införieures des fardeaux que le systeme defi castes Icur

iniposait, firent bientut du bouddliismc une religion de paix et de

libcrte qui fut embrassi^e par des millions dMiomnies.

On a calcule que les livres bouddhistes sacres appeles TripitaJca

= ffhs trois corbeilles" (avec une image repr<^atant les doctrines

transmises de g^u^ration en generation, comme on fait passer, aux

Indes, les lourdes marchandises dans des corbeilles qui vont de main

en mainX une fois publids au complet» rempliraicnt plus de 10,000

feuilles imprim^es grand in 8^.

A Vheure qu*il est une grande partie d^entre eux ne se tronvent

encore qn*en manuscrits (dans la langne de Pftli), ce qui fait quMls

sont restes incooDUs en Lurope. Le contenu se compose de trois
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parties (pitakasj^ doBt la premi^re, tratte de tont oo qoi concerne

rordrd des moines mendtante et des r^les auxquiUes les moiocset

les nonncs sont .soumis. La SLConde contient un rösumt} des vuri-

t6s divines i;t des ontrctiens m(inoi:i])lt!s ou Bouddha lui-meme ex-

posa ses doctriues. La truisit iiic consiste en uiif analyse dctaillue

du systeme psychologique du buuddhisnie. La partie principale de

ces ecrits avait acquis sa foiine actuelle dejA cnviron Tan 400 avant

J.-Cbr. Nous pouvons noQs figorer l'eatbousiasme qu'^veiU^ieDt les

doctrines de Bouddha chez uo peuple, qui, ddji par Ie 11ab&bb&-

rata, avait appris k aocepter avec patience, amoar et bdii6dio

Uons la dareU et les ontrages d*nn ennemi. Anssi, parmi les

religions de tous Ies peuples, n'j en a-t-il ancune, qui, autant qne

le bouddhlsme, se rapproche des doctrines du christianisme en fait

de grandeur moiak'. Parmi les t^crits de la secoiuie partie se trouve

aussi le Dhammapada = „l('s tiaccs dc la loi", ou „le chemin de la

vertu", coniiu aussi en Europc, surtout par la traductiou du danois

Fausbull. Il y a plusieurs passages qui, en fait de pensres profondes

et de sentiments eleves, rappellent les sentences de Salomon et les

psaumes de David, malgr6 qu^ils portent parfois rempieinte caract^-

ristique dn bouddbisme. Quelqaes courtes sentences snffiront 4 pron-

ver ce foit II est p. ez. dit:

„Le8 insensös, hommes de mauvaises pens^-es, suiveat la voix de la

vanite. Le sage considere lo s6ricux comnie son trösor le plus pr<^cieux.

NV^couto pas la voix dc la vanit^, ui cellc des jouissaoces de Tamoar et

des bCDS."

„La nait est longae poar cclui qui voille, uoe lieoe est longue pour

oeloi qoi ett fiitiguu, la vie est longae poor Tbisensö qui ne connalt pas

la mie loi.**

„8i on bomme gigne mille et mille fois la ^ctoire dans nn combat,

et d nn aatre bomme remporte la victolre rar Ini-mdme, o*e8t ce dernier

qni est le plus grand vainqneor des deax.''

,Si nn homme tronve la loi snpr^me, sa vie d'nn jonr a plas de

prix qne celle d*nn bomme qni vit pendant c«it ans, saas connattre la

loi snprfime.''

„Comfnent pent-i! cxistcr dc sourire, comment pent-il cxister de

joie, quand ce monde est ¥Oue ä unc destruction continuolle (ä briiler

toujours)? Pourquoi ne chercbez-voas pas la lomidre, vous qni ^tes en-

toar6 de ten^bres?"
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«n ny a pltts de sonffniice ponr ceax qni out terminä lenr voyage,

et qai oDt qnitt^ lears soncis, qai ont partoat recbercM la patz, et qoi

8e sont döbarrassds de leors fers. IIs s*en vont a?ec leon pens^es reeneii-

lies, ils ne se sentent pas benrenx k la place qo*iU occnpent; Us qaittent

lear maison et lear domicile comme Ies cygnes qaittcnt Icur lac."

^Nc sois pas an ami de ce monde, sois la loi de la ?erUi, non

celle da p^b^."

,.Les cyirnes travorsoiit Tother avec nnc force oxtrarordinaire ; les

sagcs sont cntporU^ de ce monde apräs avoir survamcu le teutateur et

ses s6duction«!."

„No pas commettre de p6clie, fairo Uu bicn, parifier soo Ame, voici

la doctriiip (Ie celui qoi cst r(''g(''n6r('i."

,,1/hommc oucillc des llours, son coeur aspirc vers lajoic; tel qu'un

Hcuvo qoi d6borde et enscvclit le villagc pcndant la nuit, Ia mort vicnt

le snrprendre et Tanadie k Ia vie.*

„De tonte joie terrestre, et de tont plaisir, il ne nait qne sonlfrance

et terrenr. La soaffrance et la mort noos pooraniTent; la dtiiTrance

n*est accord^e qo*ä celni qoi consid^e ce monde comme nne bnlle

d*4came, comme nn mirage; celai qoi se d^baiasse de tonte entrave qni

Ie retient enoore dans ce monde."

Il est yrai qn^uiie grande partie de ces pensics pleines de po6sie

8c retrouvent aussi dans Ies ^crits brahmaDiqnes de la in6me äpoquc

ou post^rienrs. Mais TactiTit^ de Bouddha ^tait essentiellemcnt de

nature pratiqiie, poiivant agir sur toiitcs les classes dc la soci<'t6 cn

les delivrant de tonte entravo oxtprieiirc et en Icur inculqiiant la nou-

velle doftrine des (juatre vrritcs sacrres: la sonlTranre. son orii^ine,

son anr'antissement, et le chcniin qiii y mene, suivi de la delivrance

öterncllo des miseres de Tcxistence. Prt*chee non seuleinent aux som-

mittis de la 80ci^t6, mais a tous, la religion de Bouddha devint cbl

m^me temps un refuge pour tous les esprits profonds, et nn övangite

ponr les panvres et les malhenreoz.

Or, qoaod en Europe on a essay^ de faire de la propagande poor

GGtte doctrine, en disant qu^elle est sup6rieare k Ia religion chr6tienne,

on n*a pa pris en consid^ration les institations monachales, avecleurs

sacritices et k'iir cultc, (lui caractt-i ixMit le houdtiliisme dans sa patrie,

un culte qui liuit j)ar faire de Bouddha uuo espece de dieu du soleil.

Kt les consequenccs de cette do( lrinL' nirnent ä une cxistenre con-

teni[>lative et u un repos qui ne connait pas ia n^cessit^ du travail

ni la b^n^diction qaUl donne k rhomme.
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Bicntot aprcs la mort dc Ijouddlia sa icli^non se rcpandit sur

tout le cote ust des Indes, d'oii olle jiarvint ju;>(iu'au sud do la Chmc.

Apri's avoir <';tö, onviron vers l an "2i>0 avant .I,-('lir. olevee au rang

de religion officiellc jmr le roi Agoka, cllc sc repaodit ensuite tros

promptement dans les lodes m^ridiooales, a Ceylon, cn Afghaoistao,

au Thibet et aa Turkestan, et donna un cours nonveau aux sentiments

de morale et de religion. Par les r^cits des nombrenx bouddhistes

ehinois, qni fifent dc longs s^jonrs en Chine pour j recueillir tous

Ies öcrlts concernant Bonddha et ses doctrines, nous connaissons

rötendue de cette transformation. Les plus connns de ces bouddhiS'

tes cbinois furcnt Fa-hien, vcrs Tan 400, et Iliucn-tsang, Tan 623

apres J.-Clir., dont les röcits temoignent que Ie bouddhisme se ro-

pandit non sculcracnt aux Indes mais aussi sur la plus grande partie

dc TAsie Centrale, Mais iis nous apprennent aussi que deja alors,

pendant le cours des mille ann6cs de son existense, Ic bouddhisnie

avait, tout en conserrant ses doctrines, d^6n6r6 en nn culte grossier

de la personne m^rne de soo fondateur, ce que dtoontrent entre

antres les statues gigaotesqnes qui le repr^sentent, et qui sont ex^-

cnt^es en or ou en quelque autre m^tal, et atteignent parfois jusqu^i

50 4 60 pieds de hanteur.

Les recherches modemes ont eseayd de suivre les traees de

rötendue du bouddhisme en Asie par les monumcnts qu on trouvc

encore parrai les dL'Conii)res des villes et des temples, ainsi que

par les nombreuses inscriptions et les raanuscrits dont plusieurs

sont (''crits en des langues et des caracteres qui n'out pas encore

6t(i dechitfres. Ce n'est cependant pas le cours des övcnements

historiques exterieurs, avec leurs causes et leurs vicissitudes qui

attiient Tint^rdt principal. D'une bien plns grande importance

encore est la mantöre de Toir caract^ristiqoe k laqudle ces Mne-
ments ont donn^ naissanoe dans la patrie da bonddhisme, comme

aussi en Chine, ou les doctrines bouddhistes se sont assimil^es avec

le naturalisme priroitif de la relfgion appoMe Taoisme. Que deux

religions aussi importantcs que celle dc Confucius cn Chine cl dc

Bouddlia aux Indes naquirent simultanemcnt et devinrent pcu u peu le

norme sur lequel des centaincs dc millions dc personnes röglerent

leur maniero de voir et d ugir, est une preuve ^vidente de la souve-
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rainet^ de Tesprit et de la penste dans ce monde. Le sens de ees

doctrines constitue en m«^me temps des phases instnictives dc This-

toire du devfloppemetit dc riimuuuite. Les plus recciits cljauts des

Vedas et la philusujihic bouddiiiste coutieuiieiit des scnteiices qui,

issues d'une source iiulepcndante, s'accordent avec les rrsultnts (h; la

pbilosopbie europeenne moderne. Mais a c6t6 dc la maDifeätatioQ

des pens('^cs les plas sublimes et de la negation de tout cc qui esi

dtt domaiDe des seos, apparat derechef la plus vulgaire des idolt^ies,

rappelant le cnlte des saints et du pape, comme uo avis k rOoddent

de ne pas SO glorifier de 8on degr^ de civilisatioii. D^sonnaisUii^est

plus possible d'4tadier le döveloppement de rhumamtö saos prendre

en considöration on sans connaitre le travail intellectnel qni s'e8t

op^rö anx Indes et en Chine.

Il est facilc de coocevoir rempresseraent avec lequel I Karopc

civilis6e essaye de suivre les traces du la eivilisatioo en Asie. Le

gouverncment anglo-imlicn n, pctulant des dizaines d'ann(''es, sacrifie

dc graudcs somnieä puur orgauiser des rcchcrcbcs areheologiques et

pour recueillir les tresors litt6raircs qui se trouvent daus son domaine.

Or, rimportance qu*on attache a ce travail est si grande, qu'une non*

elle association intemationale a 6tö organisöe, si^eant i Londres,

ponr donner plns de vignear a ces recherches. An congrte des Orien-

talistes k Rome, Tantomne dernier, il fut d6dd6 d^organiser une asso-

ciation pareille, si^eant k Saint-Pätersbourg, qui aarnit ponr bnt

d*6tab1ir des recherches dans TAsie Centrale et k Textrdme est; des

^ous-comite.s devaient aussi etre organiscs dans d'autres villes, dont

Ilrlsingfors serait une. L'aiipiubation que cette dt-cision iraplique,

de la part que nous avons prise dans les explorations eu Asie, ne <loit

pas etre negligee. Les langues, Thistoire et rarcheologiu des peuples

de TAsio du nord constituent un champ de travail ou il nous a 6te

donn^, dejä depuis Caströnf d^accomplir avec aasiduitöy malgr6 nos

minces ressonrces, notre part de travail, snr le domaine des explorations

scientifiques. Cest cette ronte que nons devons oontinuer k suivre.
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Suomalaifr-ugrilaisen Seuran vuosikertomus
y. 1899.

Niinkuin viime vuosikcrtoniukses.su mainittiin, oli Seuralla viime

vuoQiia tilaisuus panna lopullisesti toimeen useampiakin jo aikaisem-

min suunniteltuja tieteellisiä tutkimosmatkoja. Maisterit K. F. Kar-

jalainen ja U. T. Sirelius olivat Ubteneet, edellinen kieli-, jälkim&inen

kansatieteelliselle tntkimusmatkalle osljaklden Ino, maisteri H. Lund

oli tthtenyt Shanghaihin kiinankielen ja maisteri G. J. Ramstedt

polyois-Mongoltassa syaitsevan Uigan kaupunkiin mongolinkielen tut-

kimista varten.

Viime vuosikertomuksessa mainittiin, että maist. KABJALAmBir

Demjanskoen kylästä aikoi siirtyä Kondan ostjakkien kieltä tutkimaan.

Demjanskoesta hän lähtikin liikkeelle helmikuun alussa ja viipyi Kon-

ila-joella huhtikuun loppuun asti. Senjälkeen hra Karjalainen siirtyi

Irty.shin varrelle, jossa tutkimukset kestivät kesäkuun loppuun, ja sit-

ten Vah-joen varrella olevaan Larjatskocn kylä&n, jossa hio nykyään

oleskelee. Laijatskoesta Karjalainen aikoo lähteä itäisten eli Suxgutin

otGjakkien kieltä tutkimaan ja viipynee siellä yli talven. Hra Ka
tutkimusten tuloksista mainittakoon, että hän on koonnut kaksi sun*

rempaa (Den^anskoestt ja Krasnojarskio jurtista) sekä viisi pienem-

pää sanastoa (Tshesnakovskin jurtista keski-Kondalla, Roshelevskin ja

Filinskin jurtista Irtyshiltä, Tshaginskin jurtista läheltä Samarovoa

sekä Tsiniralinskin jurtista). Kielennäytteitä on Karjalainen saanut

kootuksi väliänpuoleisesti ja pääasiallisesti vain satuja. Sankariruno-

jen laulajia hän oli Kondalla tavannut kaksi, mutta molemmat olivat

sattuneet olemaan sairaita, semmoisessa tilassa, ettei heiltä voinut
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silloin mitsan saada. Toivottatasti hra Karfalatnen vielä on saapa

tilaisuuden pL-hi-staa häviöön joutumasta aioakin muutamia Däyttcitii

kaukaisten lieiiiialai>lcimne sankarirunouilesta.

Maist. Siut;i.ii;s palasi tutkimusmatkaltaan kotimaahan viime

jouluksi ja mukanaan hänellä oli, kuten jo unncu on mainittu, varsin

runsas, päiiaslallisesti ostjakkien kalastus- ja metsastysoloja valaiseva

kansatieUielUneu saaliä. Viime kesäkuussa hra Sirelius lähti uudelie,

T-kttokatttiselle matlcaUe Irtyshin, Sunr^uganin ja Obdorskin ostjak-

kien sekä Kondan ja Sosvan vogulien keskuuteen. Sirelius alkoi

matkansa Tomskista heinäk. 5 p:nä, tutkittuaan sitä ennen lyhyen

aikaa Tomskin Iftseisyydessä asuvien tatarlen, sekä sittemmin, matkalle

lähdettyään, Timskoen kylässä ostjakki-samojedien metsästys- ja ka-

lastusoloja. Tiniskuesta jatkui matka, lyhyen viivälidykbCii jälkeen

Samarovo.ssa, I.japinin ja Susvan jukien vogulien luo, jossa Sirelius

viipyi kolme viikkoa, sekä eteenpäin Derezovin kautta alas Obia OlMlors-

iuin, jolla matkalla Sirelius tutki ostjakkiuu kalastusoloja sekä Suu-

reo että IMenen Obin varrella. Syyskuun loppupuolella oli Sirelius paluu-

matkalla Obdorskista Samarovon kautta Surgutiin, tehdäkseen, jos

mahdollista, vielä avoveden aikana matkan pitkin Suurta Jugania.

Surgutin tienoilta Sirelius aikoo talvikelin tultua vetäytyä vähitellen

Irtyshille ja Kondallc. Tutkimuksensa hän aikoo päättää jossakin ta-

tarikylässä lähellä Tobolskia. ~ Paitsi kalastus- ja metsästysoloja on

Sirelius myös tutkinut rakennuksia ja ornamentteja. Ljapinilta, Sos-

valta ja Obdorskin tienoilta saadun kokoelman numeromäurä on 219;

valokuvia on noin GO.

Maist. Lund saapui, oleskeltuaan jonkun aikaa Shanghaissa,

huhtikuussa tänä vuonna Pekingiio, jossa hänen aikomuksensa on

viipyä enemmänkin aikaa, aluksi etupäässä tutkiakseen kiinalaisia

klassikoita, joita koskevan tutkimuksen hän toivoo saavansa täksi jou-

luksi valmiiksi sekä julkaistuksi Pekingissä sgaitsevan Oriental Socie-

tyn julkaisuissa.

Maist. Bamstjsot oli, viime vuosikertomusta esittäossämme, pa-

rast*aikaa matkalla pohjois-Mongoliaan Urgan kaupunkiin. Kevättalven

hän olokeli Crgassa ja muutti kesän tullen läheiseen Saugin-nimi-

seen paikkakuntaan. Hra Ramstedtin matka Urgaan oli sangen vai-

vaioinco, ja paljon vaätuksia uu hänellä myöä ollut Urgassa ja Öaogi-
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nissa oleskellessaac, mutta toivottavasti ruusus tiettelliuen saalis on

palkitseva tutkiimisiiiaLkaii vaivat. Syksyllä oli llamstedtilla aikomus

matkustaa Gobin erämaan kautta ctelä-Mungoliaan Kaliranin kaupun-

idiQ, jonne häu aikoi jäädä talveksi, tchdun tutkimusmatkoja ympäriä-

töön, jossa on hyvä tilaisuus tutustua tiihän asti tutkimattomiin murtei*

hin. Matkalla Kalgaaiin tavataan kansoja, jotka kielellisessä suhteessa

vielä ovat tuntemattomia. Tämän matkansa (Kalganiin) on Ramstedt

kuitenkin toistaiseksi Kerunttanut Sen syaan hän aikoo vielä viipyä

Uigan seudnilhi tehden ttttkimusmatkoja yffl])äri8tÖön polyois-Mongo-

liassa. Muutamia tällaisia matkoja hän jo on tehnytkin, ja on m. ro.

Bajantsokton läheisyydessä (Urgasta itäänpäin) kopioinut muutamia

mulnaisturkkilaisia kivikirjoituksia. Nykyään Ramstedt lienee kier-

tomatkalla seuraavan matkasuunnitelman mukaan: Kjahta — Gusinnoe

Ozero—Irkut-virta—Mondy—Kosogol—Kgin-virta—Selenga—Orkhon-

ja Tola-virtojen yhtymii—Urga. Seuran toimituksissa julkaistavaksi

on hra Jiamstedt lähettänyt tutkimuksen äänneopillisista croavai'

snuksista mongolin kirjakielen ja Urgan murteen välillä*'. Sitä-

paitsi Ramstedt on koonnut joukon mongoliUisia lauluja (ro. ro.

sanfcarihinluja). .

Tutkimnsmatkain ollessa puheena ovat vielä mainittavat ne kaksi

mordvalaista talonpoikaisstipcndiaattih, jötka Seuran myöntämillä va-

roilla dosentti H. Paasoskx toimesta ovat keränneet Seuralle mel-

koisen määrän mordvalaista kansanrunoutta. Krsamordvalaineu la-

NATiJ ZuiiiN on keräysmatkoillaan liikkunut Samaran kuvernenientio

Samaran, liuguljmaii ja Buguruslanin piirikunnissa, ja hänen kokoel-

mansa sisältää 22 laulua ja yhden itkun, yhteensä 2,121) säettä, 9 ru-

kousta ja 4 loihtua. Keräystyöhön häneltä meni kaikkiaan puolen-

toista kuukautta. — Nunikään ersamoidvalainen Andbbi Shdvalot

ketflai kansanrnnouttaSaratovin kuvernementin Hvalynskin jaPetrovskin

piirikunnisaa. Hänen kokoelmassaan on 8 Uulua, 2 häälaulua, 3 it-

kua, 14 uhrirukousta, 13 loihtua ja 1 satu, joiden keräämiseen hän

käytti vähän toista kuukautta. Hra Paasonen on Seuralle lähettänyt

seikkaperäisen kertomuksen niiiden stipendiaattien keriiy.smatkoista,

liittäen siihen muutamia näytteitä heidän saaliistaan. Tämä ker-

tomus tulee painettavaksi Seuran ke&kustelemuksiin, joihin täten vii-

tattakoon.
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Scnran nimessä, mutta yksityisillä varoilla, on maist. H. J. llhi-

KEL vuodon kuluessa ollut kalulella niuituu.stictfclliscllä tutkimusmat-

kalla, suorittaen huliti-, touko- ja kesäkuussa hautakaivauksia Turkes-

tanissa Aulieatan seuduilla, sekä heinä- ja elokuussa samanlaisia

tutkimuksia Pensan kuvcrncmentin Krasnoslobodskin piirikunnan Jefae-

vo-kylän läheisyydessä olevilla (luultavasti mordvalaisiUa) kalmistoilla.

ViimemaiDitujBta töydetyistt mmnaiskaluista useat, etenkin kiryeet ja

rannerenkaat, tarjonnevat Ubeisiä vertanskolitia Saomessa tavatnlle

pakannudenaikuiselle mninaiskalostolle; mutta toiselta puolen monet

mnodot ovat Suomessa löydetyille mninaiskaluille vieraita. Jefaevon

kalmistot lienevät, ylimalkaisen iQanmftfträyksen mukaan, ajanjaksolta

800-1000 j. Kr.

Samalla kuin Seuran toimeenpanemat monet tutkimusretkikun-

nat ovat jatkaneet toimintaansa, on Seura myös jatkanut kirjallista

tuotantoansa, joka tänä vuonna on ollut melkoista runsaampi kuiu

viime vuonna.

Painosta on tänä vuonna ilmestynyt:

. 1) SHomakM-ugrilaisgn Seuran aikakauMfja XV1^ jonka si-

sällys on seuraava: 1. Iluabi Kbohv, Vber die Art und Entstehung

der ffeia&idim VdOcemOodien in Finland (98 &). — 2. £. N. Sb*

TAI.1, Vber etn momUiertee i «m finniselHtgrisi^mn (7 s.). ^ 3.

Otteita Suomalais-ngrilaisen Seuran kesknstelemnksista v. 1897 (32 s.),

jossa ovat seuraavat kirjoitukset: Arvid (jknetz, Suomalais-uffrilaiset

S ja 8 sanojot alussa; Ykjö Wicijmann, Die venvamltcn des finn.

vaski {kupfe}') iyi den permischen spracheyi {syrjänischen und ivot-

jakisctien); K. A. Appelbkkg, „Dan Jusletiii arationes"; J. Qvio-

STAD, t)ber$icht dei' geschkhte der lappischen sprachforscliung ; Vuo-

sikertmus 18^/1^97, — 4. Smmalais-ugrtlainm Seitra 1S98 (28 s.).

2) Siimudais-ugrilaieen Seuran icimUtikna XU: H. Vämbbbt,

Notm m dm atUOrkieehen huchriften der Mongolei tmd Sibiriens

(119 8.), jossa tunnettu unkarilainen turkkilaiskielten ja -kansain tut-

kija, prof. Vämb^ry julkaisee muistutuksilla varustetun käännöksen

sekä sanaluettelon niistä muinaistnrkkilaisista kivikirjoituksista, joiden

etsimiseen ja julkaisemi.^ceu buoniuiais- ugrilainen Seurakin tehokkaalla

tavalla on ottanut osaa.
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S) 8uMnalaiS'Ugrila8ien Seuran taimikätsia XIII; J, Qvigstad

and K. B. Wiklund, Bihiiographie der lappischen Utteratur (162

8.). — Tämä kaikOle su^omalus-ugrnaisteo kielten ja erittäinkiD la-

pinkielcn tutkijoille tervetnllut apuneavo, joka myöskin on tärkeä

lisii näiden kielten tiitkimukj^en historiaan, sisältää mahdollisimman

täydulli-sen, suurella tarkkuudella tehdyn, valaisevilla tiedonannoilla

varustetun luettelon Huolsin, Norjan, Suomen ja Venäjän lapin

murteilla ilmestyneestä kirjallisuudesta, jota paitsi teokseen on lii-

tetty elämäkerrallisia tietoja lappalaisten kirjain tekijöistä, kääntä-

jistä ja julkaisijoista sekä luettelo kielitieteellisestä lapiakieltä koske-

vasta kirjallisaudesta. — Erittäin toivottavaa ja tarpeen vaatimaa olisi,

että ttilaisia „bibliografioja^ mnidenkin suomalais-ugrilaisten kielten

kirjallisnudesta jolkaistaisiin.

4) Siiomalais-ugrilaiten 8wran Unmituksia XIV: Huoo Pip-

ping, Ztfr Fhonefik der finnischen Spracke. UntersHchungen mif

}Iensen's SpracJi.ieicJitur (2oG s. ja 4 taulua). Jo v. 181)5 tarjoutui

Seuralle tilaisuus panna alulle suomenkielen aannerakennusta koskevia

fysikalis-fonetisia tutkimuksia, joita fonetiikan dosentti yliopistos-

samme, toht. II. Pipping otti suorittaakseen. Tutkimustöidea suorit-

tamista varteo yliopiston konsistori myönsi 2,000 markan apurahan,

ja jo aenraavana vaonna 1896 oli tohL Pippingin työ edistynyt niin

pitkälle, että siihen osaan, jonka tarkoituksena on laulettiyen vokalien

ääntämisessä esiintyvien murteellisten ja yksilöllisten vaihetteligen

sunrunden määrääminen, ainekset melkein täydelleen olivat kootut

Voidakseen menestyksellä jatkaa tutkimuksiaan puhutuista vokaleista,

täytyi toht. Pipi)ingin tehdä parannuksia Hensenin fonautografiin, ja

tässä työssä on prof, Ileiisen itse ollut hänelle avullisena. Tämän

jälkeen tutkimustyö edistyi hyvin ja oli valmiina julkaistavaksi viime

vuonna, vaikka kirjapainoUiset syyt ovat ilnR>tymistä viivyttäneet.

Paitsi laulettuja ja puhuttuja vokaleja on tutkimuksessa myös otetta

huomioon konsonantteja sekä musikalista ja dynamista aksenttia ynnä

kvantiteettia. — Täten on Seuran onnistunut saada julkisuuteen teos,

joka, perustuen tarkkoihin mittauksiin ja laskuihin, toivottavasti mo«

nessa kohden voi antaa entistä objektivisemman polkan suomenkielen

äänneopillisille tutkimuksille.
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5) AxsL O. HbikeIi, Mordaalautm pukuja ja kuo^ja, Drach-

ien und Muster der Morävinm, ^ Viime vuosipSi?ik8i Ilmestyi tätft

teosta kaksoisTihko 6—
^7, joka on 31-lehtinea ja sisftltSft 189 pnkn- ja

kuosikavaa. Sen jälkeen on vielä ilmestynyt 63-lehtinen koristevihko,

sisältäen 1,8(X) kuii.steLta, scku kaksMi^vihko 8—9, si^jälta('n 31 leh-

dellä 14G puku- ja kuosikavaa. Täten olivat siis painosta valmistuneet

ne puku- ja kuosikuvat, jotka alkuperäisen suunnitelman mukaan tu-

lisivat sisältymään teokseen. Julkaisutyön kuluessa oli Seura kuitenr-

kin hankkinut toht. Heikelille tilaisuuden tehdä Piatarin, Moskovaa

ja Kasania kansantieteellisiiD museoihin matkan Jmosikokoelmien tiy-

dentftmistft varten. Jotta mordvalainen puku- ja knosikokoelma il-

mestyisi niin tfljdellisenft kuin mahdollista plAtti Seura julkaista yl-

lämainittigen yhdeksän vihon jatkoksi erityisen listvihon, joka sis&ltftisi

toht Heikelin raainitnlla matkalla saamat lisäainekset Timi lisä-

vihko on myöskin jo valmistunut ja sisältilä 54 lehdellä 46 autotypia-

kuvaa (niistä kaksi licnkiKiryhmäkuvaa, muut puku- ja kuosikuvia)

sekä hi;! värillistä puku- ju kuusikuvaa. Teoksen alkuun liittää toht.

Heikel, paitsi alkulausetta, johdannon, joka sisältää valaisevia kansa-

tieteellisiä yleishuomautuksia, selonteon aineksien järjestelystä, eri te-

kotapojen, tyyppien ja muotojen vertailuja, seikkaperäisiä selityksiä

eri esineryhmistä sekä pukuun, kuosien ja koristeiden tekotavoista.

Johdantoa seuraa selityksiä jokaiseen eri tauluun. Tämä julkaisun teks-

tiosasto valmistuu ennen joulua, joten Seura ennen pitkää on saapa

julkisuuteen teoksen, joka, samalla kuin se ulkoasunsa puolesta täyt-

tää suuriakin vaatimuksia, on antava aiVan uusia ja erittäin suuriar-

voisia aineksia suomalais-ugrilaiselle etnografian ja kulturihistorian

tutkimukselle.

Paraikaa painettavana on:

1) Äskenmainittu tekstiosasto teokseen »Mordvalaisten pokiya

ja kuoseja" (3 arkkia painettu, 5:s ladottu).

2) Seuran Aikakatukirjan XVII:s osa, joka tulee sisältämään

maisterien K. F. Karjalaisen ja U. T. Sibbuuksbn kirjoittamia kan-

satieteellisiä kertomuksia heidän osljakkilaisilta tutkimusmatkoiltaan,

dos. H. Paasosen yliopistolle antaman matkakertomuksen «Antellin

stipendiaattina" tekemistään mordvalaisista tutkimuksista, prof. £. N.

SETiiLÄn Pietaria tiedeakatemian pyynnöstä kirjoittaman laajanlaisen

Digitized by Google



Vuosikertomus 1890. 35

Unsnnnon kaaaailaisea piofeaaorin I. N. Sminiovui mordvalaisia, tshe-

remisa^jä ja pentii]ij8i& kansoja Icoskerista liistoriallia-kansatieteelli-

sistft tutkimnksista, sekft, Diiakuin kalidessa edellisessflkiD aitakaQskir-

jassa, osaston: »Otteita Suomalais-ngrilaisen Seuran keskustelemuk-

sista". — Aikakauskirja, jota ou painettu 5 arkkia, 6:s ja 7:s ladottU|

valmistuu tulevan kalenterivuoden alussa.

Julkaistavaksi valmistettavana on, paitsi viime vuosikertomuk-

sessa jo mainittuja teoksia

:

1) Pohjois-Intiassa asuvan saksalaisen lähetyssaarnaajan H.

FnAKEsn toimittama tibetiläinen tolcstuulkaisu, joka sisältää aiknkie-

lisen Eesar-taron saksankieUsine käännöksineen sekä selityiaiiieen.

Teos tnlee muodostamaan osan Senran ^ytoimituksissa", ja painatuk-

seen, joka käytännöllisistä syistä tapalitnu Intiassa Daijeelingtn kan-

pungissa, ryhdyttäneen ensi tilassa.

2) 15 ;,käytännöllistä lisälehteä" teokseen »Mordvalaisten pu-

kuja ja kuoseja",

Suomalais-ugrilainen Seura on aina voimiensa mukaan koettanut

ylläpitää yl)t(»)ttä ulkomaalaisten tieteellisten seurain ja yksityisten

tiedemiesten kanssa, oivaltaen että se tälläkin tavalla, liittymällä kan-

sainväliseen, tieteelliseen yhteistyöhön, tehokkaasti voi edistää niitä

pyrintöjä, jotka ovat sen lämpiminten harrastusten esineenä. Tänäkin .

vuonna saapui Seuralle kutsumus ottamaan osaa tällä kertaa Roo-

massa pidettävään kansainyäliseen orientalistikongressiin (järjestyk-

sessä XII»), ja Seura valitsi tähän edustiyikseen esimiehensä, prot

Otto DoHHsain, joka usein ennenkin on Seuraa edustanut samoissa

kongresseissa, ja varaesimiehensä prof. E. N. Setäläu. Prof. Donner,

joka oli yksi Vlhnnen osaston presidenteistii, piti kongressissa esitel-

män „Urali-altailaisten kielten karakteri^tikista sekä kielirakentcen

tyypeist&% ja prof. Setälä »Suomalais-ugnlaisteu alkuperäisestä kul-

turista". — Kongressin huomio oli mitä saurinunassa määrin kiinty-

nyt niihin tutkimuksiin, joita viime aikoina on pantu toimeen keski-

Aasiassa ja joihin m. m. Suomalais-ugrilainen Seurakin tehokkaasti

on ottanut osaa»

Tämän yhteydessä sopinee mainita, että Suomalais-ugrilainen

Seura, samoinkuin muutkin täkäläiset tieteelliset seurat, ensi vuonna

on ottava osaa Pariisissa pidettävään mailmaunäyttelyyn, lähettänuUlä
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siihen oäytteita kaikista julkaisuisUao. TieteeUisteD seuraimme yb-

teisesti! toimesta aiotaan vieUl näyttelyä varten julkaista erityinen

teos, joka sisältää selonteon jokaisen seuran toiminnasta sekä sitä-

paitsi luettelon kaikista näiden seurain jnlkaisnissa ilmestyneistä kir-

joituksista ja tutkimuksista.

Tieteellisten senrojemnie monessa suhteesu tarpeen vaatima yb-

tcMstoiminta on varmaankin suuresti edistyvä sen kautta, että vuoden

kuhics>a on toteutunut jo kauan vireillä ollut hanke yhteisen talon

saamiseksi tieteellisille seuroillemme. Kotimainen hallituksemme ei

ole voinut olla oivaltamatta tiiman yrityksen suurta merkitystä ja on-

Jdn alamaisesti tehdyn anomuksen johdosta Helsingin kaupunkiin val-

tion varoilla rakennuttanut talon, joka vuoden kuluessa on annettu

Suomalais-ugrilaisen Seuran, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran, Suo-

men Historiallisen Seuran, Suomen Muinaismuisto-yhdistyksen, Suo-

men Maantieteellisen Seuran, Suomen Tiedeseuran, Ruotsalaisen Kir-

jallisuuden Seuran, Societas pro Fauna et Flora fennica yhdistyksen

sekä Suomen Lfläkäriseuran haltuun ja käytettäväksi, ^ehdolla että

mainitut seurat ovat velvolliset valmistamaan tilaa talossa muillekin

seuroille ja yhdistyksille, jotka vasUiisuudessa ehkä perustetaan llol-

sintrin kaujjuntxissa puhtaasti tieteellisiä ja kirjallisia tarkoituksia var-

ten". iSamaUa on senaatti määrännyt, että maioituo taloa ja sitä

käyttävien seurain yhteisten asiain hoitoa varten on, senaatin anta-

mien lähempien määräyksien mukaisesti, asetettava delegataioni, ja

että delegatsionille on yleisistä varoista annettu tarpeellinen raha-

määrä talon ynnä siihen s^oitettavien seurojen kirjastojen ja kiija-

varastojen hoitoa sekä hnonekaluston ynnä muun sisustuksen hank-

kimista varten. Mainittuun delegatsioniin on Seura puolestaan valin-

nut valtuutetnikseen ensi kalenterivuoden loppuun esimiehensä prof.

Ottu DuNNKiiin sekä hänen varamielieksensä prof. K. KuoiiNin.

Varmaankin on täten toimeensaatu tärkeimpien tieteellisten seu-

rojemme ulkonainen yhteenliittyminen vastaisuudessa yhä enemmän

lujittava niiden sisällistäkin yhteyttä ja aikaansaava sen, ettil ne yhä

suuremmalla voimalla ja menestyksellä voivat edistää kotimaista ja

siten myös samalla yleistä tieteellistä tutkimustyötä. Snomalais-ug-

rilainen Seura pyytää täten omasta puolestaan saada lausua suurim-

man kiitollisuutensa tästä uudesta huolenpidon ja suosion osoituksesta,
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mikft näin nmodoin on tämftnkin Seuran tieteellisten luurnBtosten

osaksi tuUat.

Viime vnosikertomuksessa tehtiin jo l&hemmin selkoa Seuran

hoidettavaksi uskotusta «August Ahlqvistin rahastosta", jonka asian-

omaiset luovuttajat olivat määränneet ^suomenkielen ja suomensukuis-

ten kiulten tutkiinuk.scn kannattunii.suksi, etiiiiää.ssä yliopiston nuori-

son keskuudessa", sekä siitä jalomielisestä, erään Seuran ystävän

tekemiistä lisälahjoituksesta, jonka kautta rahastosta niäiirättävien

apurahojen antaminen saattoi tapahtua paljon aikaisemmin kuin se

muuten olisi ollut mahdollista. Rahaston hoitoa ja käyttämistä kos-

kevien mä&r&yksien mukaisesti onkin Suomalais-ugrilaisen Seuran ja

Kotikielen Seuran yhteisesti asettama valiokunta tänä vuonna antanut

«August Ahlqvistin rahaston" koroista ensimäisen apurahan ylioppilas

J. A. Kannistolle.

Vuoden kuluessa ovat seuraavat esitelmät ja tiedonannot Seuran

kokouksissa esitetty: O. Donner: 1) Maisterien H. J. Heikelin ja O.

Donnerin sekä vapaah. C. Munckin länsi- ja itä-Turkestaniin teke-

mästä muinaistietcL-lliscstä tutkimusmatkasta; 2) Seuran .stipendiaattien,

maisterien 11. Lundin ja G. J. Ramstedtin tutkimusmatkoista; 3) XII:sta

kansainvälisestä orieutalistikongressista ; K. Krohn: Ostjakkien uh-

rimenoista (Seuran stipendiaatin, maist. K. F. Kabjalaisbn lähettäp

män kertomuksen mukaan); vapaah. G. Muvck: Yllämainitun turkes-

tanilaisen retkikunnan matkavaiheista; E. N. SbtalI: 1) Maist. K.

F. Kaqalaisen ostjakkilaisista tutkimuksista, 2) Firenzen ^Biblioteca Na-

zionale Centrale* kujastossa säilytetystä Martin Fogelin käsikirjoituk-

sesta «Nomenclator Finnicus serenissimo Gosmo Magno Etruriae Frin-

cipi dicatus et consecratus a Martino Fogelio Ilamburgensi''.

Julkaisujen vaihtoon Seuran kanssa on tänä vuonna ryhtynyt:

HayKOBC TonapicTBo in. IIIeB<ieHKa y Jluobi eli Shevtshenkou tiede-

seura Leinbergissä.

Kunniajäsenekseen on Seura kutsunut tunnetun turkkilais-tata-

rilaisten kansain ja kielten tutkgan, Budapestin yliopiston professorin

Hbrhan Vahbebtu, joka, niinkuin edellä on mainittu, myöskin on

julkaissut tutkimuksen Seuran toimituksissa.

Kotimaassa on vuoden kuluessa Seuralle tullut kaikkiaan 9

uutta jäsentä, nimittäin 6 perustaja- ja 3 vuosgäsentä. Ne ovat:
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Ferustajia:

Donner, Ossian. insinöOri, HelsinkL

Donner, Otto, maisteri, „

Donner, Uno, insinööri, „

Pentzio, F. B., IftAkAn,

Ton Rettig, Henning, tehtaanomistajat Turku.

Törnqfist, O. A., arkkitehti, Helsinki

Vuosijäsemä:

Niemi, A. U., dosentti, Helsinki.

Renvald, V. II., koUecga, Mikkeli.

Sähisten, P. A., lehtori, .

Vuoden kuluessa on raanalle mennyt Seuran ulkomaisista jäse-

nistä: S(!uran knnniajäsen, tunnettu Venäjän historian ja muinaistie-

teen tutkija, akateemikko, salaneuvos Ernst Kdnik. Kotimaisten jä-

senten joukossa on kuoleman saalis ollut suuri. Perustajista ovat

kuolleet hovioikeudenneuvos M. Alopaeus, kauppaneuvos A. Bobo-

BTBÖM, arkkitehti A. Tii. Deckeb, suomalaisen kielitieteen harras

ystävS, yliopiston rehtori, valtioneuvos Jaakko Fobsmah, sotaprovasti,

jumaluusopin tohtori A. E. Gsamfblt, kauppaneuvos J. KubtSh,

kanslianeuvos K. L. Lihoebkbo, piirilfiäkiri, hovineuvos K. P. Malm-

OB^N» kauppias V. Paiscbbff ja tullinhoitt^ V. Soubanobb; sek&

vuosijftsenistä: kuvernööri, kenraaliluutnantti vapaah. J. F. G, AsmfOVF,

provasti .1. A. 1. 1 »»ks.s ja professori, vapaah. M. W. ai ^ji ni ltkn.

Seuran toimimiesten vaalissa tapahtui viime vuosikokouksessa

seuraavat muutokset: ensimäiseksi sihteeriksi valittiin dosentti Yrjö

\Vi( iiMANN dosentti Paasosen sijaan, joka oli lähtenyt pitkäaikaiselle

tieteelliselle tutkimusmatkalle, toiseksi sihteeriksi dosentti J. J. MiK-

KOiiA dosentti WicHMAHNin sgaan ja Idrjavarainhoitsjaksi dosentti A.

R. Niemi maist. Kabjalaisbn sijaan, joka myös oli Iflhtenyt tutki-

musmatkalle.

Helsingissä joulukuun 2 p:nä 1899.
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Bapport annuel

de Ia Societö Fiiino-ougrijeima

Annee 1899.

Comme noas Vmia dit dans Ie deroier rapport anniiel, la So-

ci6t6 eiit Tannde derni^re VoccasiOD de mettro enfin k ez^cotion pln-

sienrs voyagcs d'explonition projet^s depuis longtemps. MM. K. F.

Karjalainen et U. T. Sirelius se rendirent, le premier en qualitti dc

linguiste, le dernier en qualitc d'ethnograi>he, cliez les Ostiaks, M.

11. Ijund partit vers Shang-IIai pour etudier le chinois, et M. G. J.

Ramstedt se rendit cn Moiiuolie, ou il s'ctabUt a la ville d'Ourga pour

faire des ^tudes dc laugue mougole.

Dans Ie dernicr rapport anaael il cst aussi dit qae M. Karja-

LAUfBN avait rintentioa, en qoittant le viUage de Demianskoe, d'aUer

6todier la laagoe ostiake des alentoars de Konda. Il qaitta Dem-

iaaskoe au conuDeDcement de fövrier et se init eo route pour la

riviire de Konda, oii il sdjonma jusqu'& la fin d*aTril. M. Kaijalai-

nen 8*^tab1it ensnite snr les bords de Tlrtych, oä ses ötodes Ie retin-

rent jusqirä la fin de juin, et puis dans le village de Lariatskoe sitm';

sur les bords do la riviere Wakii, uii il ivcjuurne encore u l iiuure (iu'il

est. De Lariatskoe M. Karjalainen ;i Tintention d'aller etudier la

languc des Ostiaks de Test c.-u.-d. de Sourgout, ou il compte passer

rhiver. Parmi les r^coltes que les recherches dc M. Karjalainen oot

donn^es il faut signaler deux grands yocabulairea de mots recueillis

anz camps de Demianskoe et de Krasnoiaisk, et cinq plus petits

ocabttlaires des camps de Tehesnakovsk. sur le Konda oential, des
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camps dc Iuh lu-levsk et de Filinsk sur Tlrtych, de Tchaginsk presde

Samarovo et dc Tsingalinsk. M. Karjalainen n'a pu rasseinbler

que pou (l\'ehantillons de leur langue et la plupart sont des contes.

A Konda il avait rencontr6 deux r^citateurs de cliants epiques, mais,

malUeareiiaenieiit, iU 6taient alors toua deux si malades quUls oe poa-

vaient rien lui i^prendre. Il est cependant ä esp6rer que M. Kar-

jalaineo aora plus tard encore ToccaaioD de sauver de Toubli du

moiDS quelques ^chantiUom des chants epiques de nos parents^loign^

Vers Noäl dernier M. SibbiiIus mint de son exp^ition, en rap-

portant, ainsi que nous Tavons d^jii dit, un rfche butin ethnographique

qui siTviia ost-nticllcnioiil ;i illiistrer la cliasse et la poche des Os-

tiaks. Au innis de juiu di-inui M. Sirelius jiartit ]H>ur une nou-

velle exprditiou de sept inois eliez les Ostiaks des environs de Tlrtych,

du Grand Yougan ct d'Obdorsk, et chez les Vogoules de Kooda et

de Sosva. M. Sirelius cominen<;a par Tomsk, quMl quitta le o juillet

pour aller ^tndier la chasse et la peclie des Tatares, ötablis depois

peu dans les enviFOns de cette ville, et plus tard il co&tinna ses

ötndes dans le villago de Tiniskoe, habitä par les Ostiaks^SamojMes.

De Timskoe il ponrsuivit sa route, en faisant un couit s^jour k

Samarovo, chez les Vogoules ^tablis prfes des riviöres de Liapine'

et de Sosva, oit il resta trois semaines, teversa Berezov et poussa

vers Obdur^k en dcx i-iuhiiit TOI), rctidant cc trajet il ctudia la

pöclie des Ostiaks etablis sur les burds du Grand et du Petit

Ob. Vers la fin de septembre M. Sirelius revint d'Obdorsk et

se reudit, par Samarovo, a öourgout, afin de pouvoir suivrc le

cours du Grand Yuugan avant les gelees de Tliiver. M. Sirelius

se propose, d^ Teutr^e de Thiver, d*avanGer peu 4 peu vers

Irtych et Konda. Il compte achever ses 6tudes dans quelque village

tatare präs de Tobolsk. — Outre la vie et les mcers il a. aussi

4tudi6 Ies constructions et les omements de ces tribns. La coUection

des objets quMl a reeueillis dans les parages de Liapine, de Sosva

et d'Obdorsk, se compose de 2l*J uumeros, et Ic nombre des photo-

graphies est d'environ 00.

M. LrNi» arriva, apres avoir fait un st jniir a Shang-Hai, en avril

Tannec deruiere, a Pekin, ou il compte faire un scjour d une certaine

dur^e, tout d'abord pour ctudier particuli^remeDt les classiques chinois

;
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il espäro ponvoir temiioer im m^oire b«a6 sor ses racbercheB snr ce

domaioe ddji avant Nodl produdn, et les ftdre ina^Fer d&os les

poblications de «Oriental Sodety** de Pädo.

Per notra dernier rapport aonirel on sait qae M. Ramstedt -

6tait en ronte pour Ia ville d*Onrga dans la Hongolle du Nord. Il y

passa tout le printoraps, et, a Tapproche de Tötö, ii alla habiter une

contree voiäino appelee Sanghine. Lc voyage de M. Ramstedt ä

Ourga ötait tre.s fatigant, et il a eu plusieurs difficuitr.s ä surmonter

pendant son sojour ä Ourga et ii Sanghine, inais il faut esperer qu'une

hehe r^colte scientifique sera la recompense des vicissitudes du voyage.

En automne M. Ilamstedt avait rinteotion de ae rendre a la ville de

Kalgan dans la Mongolia dn Sod, en passant par le desert de Gobi,

et d*y passer Tbiver en faisant des excursions dans les environs, oti

on a Toccasion de prendre connaissanoe de dialectes qui n*ont pas

enoore 6ti ^todi^ Snr la ronte de Kalgan on rencontre des tribns

dont la laogue est encore inconnne. Cependant M. Ramstedt a main-

tenant changt; son pian de voyage en ce qui concerne Kalgan. Au

lieu de s'y rendre, il compte prolonger son söjour ;i Ourga et faiie

des excursions dans les alentours, dans la Mongolie du Nord. Il en

a d6ja fait plusieurs et il a reussi a copier dans les parages de Ba-

jantsokto (a Test d'Ourga) certaines inscriptions sur pierre en vieux

tnrc. A rheure qu'il est M. Ramstedt est sans doute en train de

faire sa tonmfe selon ritin^raire suivaat: Kiakbta—Goussinnoe Osero

— le flenve d*Irkout—Mondy^Eossogol— le flenye d*£ghine—Selenga

— le confluent des flenves d'Orkbon et de Tola—Onrga. M. Ramstedt

a envoyö i la r^daction, ponr 6tre pnbli^es, ses recberches: »Snr les

diffi^rences pbonologiqucs entrc la langne mongole ^rite et le dia-

lecte d^Ourga." En outre M. Ramstedt a encore iccueilli uuc quuu-

tite de chants mongoles, entre autres des chants epi(iuos.

Kn parlant de ces expeditions il faut encore mentionner les deux

bonrsiers, paysaoa mordouins, qui, sur Tinitiative du professeur agr6ge H.

Paasohbn, et anx frais de la Society et ponr celle^i, ont fait un riche

recaeil de cbants popnlaires mordouins. Le Mordouin d'£raa, Iojtatu

ZoBDfB, a parconm dans ce bnt les dlstricts de Samara, de Bongonlma

et de Bongonronslan dn gouvernement de Samara, et son recoeil con-

tient 2S chants et nne complainte, en tont 2,129 oouplets, 9 pridres, et
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4 formules magiques. Il employa en tout un mois et demi pour faire

cette r6colte. — De m6rae le Mordouin d'Ersa, Andrei Chouwalow,

recueillit des chants populaires d&ns les districts de Hvalynsk et de

Petrow8k, du gonvernement de SaratoT. La coUection contteiit 8 chantSi

2 chants de noce, 3 complaintes, UprihessacrificatoiieStldforiniiles

magiqoes et 1 coate, il emploja vd peti plus d*ii]i mois & ce tiavail.

M. Paasonen a envoyö k Ia Sociötä nn oompte-rendn d^taillö des ezpö-

ditions de ces deux boureiers, et il y joint quelqaes ^hantitlons de

leur r('colte. Ce compte-rendu sera pubi ie dans les proces-verbaux

de la Societc", auquel nous renvoyoiis le lecteur.

Au nom de la Soi icte, uiais aux frais d'uiie pcrsoniu' privee, M.

U. J. Heikel a, durant cette annee, cntrepris deux expeditions dans un

bnt arcb^logique; pendant les mois d'avnl, mai et juin il fit des fouilles

de tombeaoz en Tarlrastan anz environs d'AouU6ata, et en juiUet et ao4t

il fottiUa les tombeanx (saas donte mordouins) qni se tronyent pite

da village de Yefaewo, dans le district de Erasnoslobodsk dn gonver-

nement de Penza. Pftrmi les objets trouvds dans ces tombeaoz, pla-

sienrs d*entre eux, particuli^rement les haches et les bracelets, sem-

blent offrir certaine ressemblance avec les objets de Töpoque paienne

trouve? en Finlande, mais sous d'autres rapports ils different copcndant

de ceux-ci. Les tombeaux de Yefaewo sembletit dater, d'apres un cal-

cul approximatif, de Tepoque SUO— 1,000 apies J.-Chr.

Pendant que les maintes expeditions organis^ par la Sociätd

ponrsoivent leur marche, la Societä a continuo son ccuvre litteraire,

qui cette ann^e a ^ beancoup plus abondante qoe Tann^ derniöre.

Cette ann^ ont parus:

1) Le tome XVI du Journal de la Sodäi Frnno-Ougrienm

qui oontient: 1. Ilmari Krohn, Vber die Ari und EnMehmff der

geistlichen Volkmdodien in Finland (98 p.). — 2. E. N. Sktalä,

tui mouilliertes s im fnuiisch-ur/riachen (7 p.). — Kxtraits des

proces-verbaux en 1897 de la Societe Finno-Ougricnne (32 p.), dans

lesquels se trouvent les articles suivants: Ahvid Genetz, Suomalais-

ugrilaiset s ja s sanojen alussa; Yrjö Wu umann, Die venvandten

des finn. vaski (kupfer) in den permischen spraclien (syrjänischen

und um^älMien); K. A. Asprlbbbg, „Dan. Juelemi oraiienes"; J.

QviQSTAD, t^ereiehi der gen^Mte der la^pj^iechen eprachfaret^umg

;
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Bapport annud ld*lxu97. — 4. La SoeiiU jp^o-Ou^nauM en

1898 (28 p.).

2) Jfi^molrm «Is ta SoäiU' FmmhOiiigiienm, iomB XII: H.

Vambbbt, Ntifm m ä/m olUOrkMm Insehriftm der MmgM wnd

Sihmene (119 p.), ofi le professeur hongrois, M. Vämb^ry, conna

par ses recherches concernant les langues et Ies peuples turques, pub*

lie une traduction munie de commeiitaircs, ainsi qu'un glossairc des

inscriptions sur pierre en vieux turc, ä la recherche et a la publica-

tiOQ dcsquelles la Soci^t^ a pris une part tr^s active.

3) Mimoires de la SocUte Finn<hOuffrienne, tome XIII: J.

(^OSTAD und K. B. MTielusd, BibUograpkie der lappischen UUera'

tur (162 p.) — det onvrage, qui est un guide träs pr^enx pour

tooB Ies amis des rechercbee finno-ougriennes, et spödalemeDt ponr

ceox qui ötudient la lanqoe lapone, et qni donne vaasi des renseig*

nements importants tm Phistoire de ces recherches, oontient an cata-

log:ue anssi complet et anssi exact que possible, mnni d^eiplications

tres nettus, dc tout ce (jui a ele publiö daus les dialectes lapons de

Suedf, dc Norvei^c, de Finlande et de Russie; et ce catalogue est

suivi de notes biograpliiqiics sur les 6crivains, les traducteurs et les

(^diteurs lapons, ainsi que d'une liste de tout ce qui a 6t6 publie sur

le domaine dc la lioguistique lapone. — 11 est fort a souhaiter que de

telles nbibUographies", si utiles, seront anssi pnblices snr la littani-

tnre d*antres langues finno-ongriennes.

4) MSmeiree de la Soeieti FmiuhOugrienne, tome XIV: Huoo

Pippmo, Zmr FheneHk der /SnntMAen Sprndte. VntersudmmgenmU

Bensenie Spraehgekknet (236 p. et 4 tableaui). — Ddja en 1895

Toceasfon 8'off'rit A la Sodita d^organiser des recherches physico-pho-

netiqucs de la lanjiue finnoise, et ce travail fut confie au dr, H.

Pipping, professeur agrege de notre universitö. La Consistoirc de

rUnivcrsite accorda la sorame de 2,0<>0 mcs. pour ccttc entreprisc,

et d6ju en 1896 M. Pipping avait reussi de fairc un recucil presque

complet de matörianx, pour la partie dont Ic but est de fixer la gran-

denr des variations dialectales et individuelles qui se manifestent

dans la pronondation des voyeUes chant^es. Ponr pouTOir r^nssir k

continuer ses ezpöriences concernant les voyelles parMes, M. ie dr.

Pipping dat mtrodoiie certaines amölionUons dans le phonantographe
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de llenseD, et ce fut le prof. licnsen lui-m^me qui Taida dans ce

travail. Apres quoi Ies recherches avancercot saos entraves, et furent

pr^tes 4 6tre publiöes Vmu^o deroi^re, mais, pour des raisons d'im-

primerie, la pablication en a 6t6 retard^e. Ontre les Toyelles chan-

töes et parl^ ces recberches traitent aussi des consonnes et des

accents mnsical et dynamique ainsi qae de la qnantitö. — Par ce

tntTail la Sociätö a r^ossi de cr^r ane oeavre qui, fondöe comme

elle Test sur des mesures et des calcuis exacts, oflFrira sans doute,

sous plusieiirs rapports, une base plus objecUvu aux recherches sur

io domaiiie de la phonologie finnoisc.

5) Axel O. Heikkl, Mordvalaisten pukuja ja kuoseja. Trachten

und Mmter der Mordvinen. — A la deroiöre assembl^e generale parut

la livraison double 6—7, de cet oavragc, et se compose de 31 pages et de

189 gravaies coloräe9 de costames et de mod^les. Plus tard panireot

enoore ane livraison de 63 pages contenant 1,800 omements, ainsi que

la liviaison doable 8—9 compos^ de 31 pages et de 146 gravares de

costames et de mod^les. C^est avec la pablication de ces liTmisons

qae le premier pian fbt röalis^ concemant le contena de cet oufrage.

Pendant qu'on 6tait en traiii de publier ce travail, la Societ6 avait

cepcndant offert u M. Heikel roccasion de conipleter sa coUection de

gravures aux musees ethnographiques de Sairit-Petersbouig, de Moscou

et de Kazan. Pour que la coUection de costumes et niodeles mor-

douins devint aussi complete que possible, ia Soci^t^ r^olut de faire

publier on sappl^ment a la 9:m e livraisoo, qui dcvra conteoir la

colte faite par M. Heikel pendant cette demi^re exp^Uon. Cette

livraison snppl^mentaire est d^ji pr6te et se compose de 54 pages,

avec 46 autotypies (dont deox reprösentant des gronpes de personnes,

k reste des costames et des mod^les), et 163 gravures oolor^ de

eostnmes et de mod^Ies. M. Heikel fait suivre la pr^face d*ane in-

troductiuu contenant des remarques ethnographiques ixplicatives, un

coniptc-rendu de Tordre dans lequel les differe!itcs matieres sont trai-

tfcs, des paralleles entre les diHerenls procedcs, t\ jies et formes, des

explicatiOQS d^taillees des differents groupes d objets, ainsi que sur

les divers proc^^ de fabrication des vetements, des modeles et des

omements. Yiennent ensnite des esplications 4 chaque tableau. Ce

travail que la Sociöt^ est en train de publier, et dont la partie conte-
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MDt Ie texte pualtra avant N06I, sera ane ceam qai ponrra satiS'

faire au plus gnmdes ezigenoes, pour ce qui ooncerne Textöriear, et

qni offrira des mat6rianx essentiellcmeat nonveaia, et d*ane grande

valeor, aax recherches fioDO-oogriennes sur le domatne de Tethno-

graphie et de Thistoire de la civillsation.

Les ouvragcs suivants sont ii Theure qiril est sous presse:

1) Le texte dont nous venons de parler de Toiivrage: „Mord-

valaisten pukuja ja kuoscya'' (dont 3 feuilles soDt imprim^es, la 5:me

sous presse).

2) Le tome XVII du Journal de la Soci6t6 qui conUendra les

r^cits faits par MM. K. F. Kabjalainkh et U. T. SiSBUira snr leors

voyages d*exploraUoii chez les Ostialcs; le r6dt de voyage pr^entö

k rUniveratö par le prof. agr^, M. H. Paabonbh, qui a la bonrse

«d'Anteli^, sor ses recherches mordouines, un rapport dötailld da

prof. H. E. N. Sbtalä, 6crit sur la demande de TAead^fe des Scien-

ces de Saint-Pctersl)Our*r. sur les recluTchi s historiques et ethnogra-

phiques du prof. Sniiroov ä Kazan, concernant les Mordouins, les

Teheremisses et les Permiens, et enlin, de menie que duns les deux

derniers tomes du Journal, une partie iatitul^^e: Extraitä des proces-

verbaux dc la SociiH^ FiDno-Ougrienne. — Ce Journal, dout 5 feuilles

sont imphmöes, la 6:me et la 7une seos presse, paraStra aa commen-

cement de l'annte prochaine.

En pröparation, outre les ourrages d6J4 mentionnte daos Ie der"

nier »iq^rt annuel, sont 4 Fheure qa*il est:

1) Un recneil de textes ttb^tains, fiut par le missionaiTe alle-

mand H. Franke, habitant Tlnde septentrionale, Icquel contient la

legende de Kesar dans la langui; oiiginuk\ avec les explications et

une traduction allenjand»*. Cet ouvrage fera partie des „Memoires"

de la äocietö et sera pnbhd sous pcu, pour des raisons pratiques, aux

Indes, a la ville de Darjeeling.

2) 15 feuilles «suppl^mentaires pratiques% de Touvrage »Mord-

valaisten poliiua ja kuoseja".

Tant quMl a 6t6 en son ponvoir, U Soci^t6 Finno-Ougrienne a

toujours t4ch6 d*entretenir des relations avec des sociöt6s et des sa*

vants ötraugers, convaincn^ que e*est ainsi, en 8*anis8attt an travail

scientifique international qu'elle pourta eontribner & £aire progressOr
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les recherches qui loi tiennent au ccear. La Soci^t(^ rerut rinvitation

de pnndre part an congr^s international des orienUlistes (le 12:me),

qui oette ann^e eut lien k Rome, et la Sod^tö y fnt repi^sentöe par

son prteidenti Ie professeur Oxro Donnbb, qni sonvent aapaimvant

Ta repräsentte k ces mdmes occasions, ainsi que par soo yioe-pr^-

dent, Ie professeur E. N. Setala. Le prof. Donner, qui 6tait nn

des prösidente de la VII section da congres, fit une conference „Sur

le caractcre ct le typc des laiiguos ouralo-altaiques", et le prof. Se-

tälä „Sur la culture finno-ougrienne primitive". — L^attention de ce

congres se porta ^urtout sur les cxplorations qui out eu lieu ces

demiers temps daos FAsie eentrale et auxquelles la Soci^t6 Finuo-

Ougrienne a anssi pris nne part tres active.

A ce propos il convient de mentionner, qne la Soddtö Finno-

Oogrienne a IHntention de m6me qae d*aiitres sod^t^ scientifiqnes de

Finlande, de prendre part k Fezposition univerBelle, qoi aura liea k

Patis, en j envoyant des ^diantUlons de toates ses pnblications. Sor

rinifiatiTe de toates nos sodät^s sdentifiqnes en common, il parattra

en outre un ouvrage a part qui cuntiendra un expose du travuil de

chacune de ces societt^s, ainsi qu'un catalogue de toutes les publica-

tioDS et de toutes les recherches dc ces soci^t^^s.

Ce qui a beaucoup contribue ä. etablir une coUaboration, si ne-

cessaire sous plusieurs rapports, entre les diiTdrentes societes scienti*

fiqnes, a öt6 la construction» longtemps projet^e et enfin r^ia^e aa

cours de Tannöe demi^re, d'ane maison commnne & toutes oes 80d6-

tds. Le GouTeniement finUndais comprit la grande port^ de

cette quesUon, et fit constrolre, aux frais de TJfitat, dana la viUe

de Helsingfors» ce b&timent, qui, cette annde, a 6t6 mis & la

disposition des sod^t^ suiyantes: La Sod^tö Finno-Ougrienne, la

Societe de litteraturc iiuuoise, la SoiictO d'histoire de Kinlaiide,

la Societe tinlaudaise d"arch<5ologie, la Societe de Göographie de

Finlande, la Societe finlandai.se des Sciences, la Societe finlan-

daise de litt6rature suödoise, la Societas pro Fauna et Flora fen-

nica, Ia Sociöt6 des medecins finlandais, en stipulant: „que ces so»

d6t^ seront oblig^es de donner asile dans la maison k d'autres

sodöt^s, purement sdentifiqnes et littöraires, qni seront fond^ k

Tavenir dans la ville de Helsingfors*. De mtoie le S6nat a r^lu
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que le soin dos affaires du-dit bittment et de ces soditte en corn*

mnn sera donn6, d^aprts un i^glement promidgnö par le Sönat i nne

d^l^ation, i laquelle nne somme snffisante sera aocordöe des fonds de

r£tat poar la garde des bätimeots, des biblioth^nes et des d^ts
de livres^ ainsi quc pour Tachat des menbles et ustensiles. Gomme

reprusentants de cettc dulegation jusqu'u la fin tie cette annöc, la

Societc a pour sa part choisi son president, M. le professeur Otto

Donner, et (»jiunu? son suppit-ant, le proffsseur K. Kroh.v.

11 est evident que ce rapprochument exterieur de nos plus ira-

portantes societ^s scientifiques ne fera que resserrer le lion intime

qui les unit, et contrlbuera & donner plus d'activitä et de vigneur k

leara efforts pour faire progresser les recherches de leur pays, et en

mdme temps de la science en g^6ral. La Soci6t6 Finno-Oogrienne

demande 4 exprimer ici sa grande reconnaissanoe de cette nonvelle

prettve de soUicitode et de protection qui vient d*6tre accordte anssi

k ces recherches.

Dans le dernier rupport aimuel uous avons doime uii compte-

rendu plus (KHaill^ de la maniere dont la Socirte a p^rd les Jonds

August Alilqvi'^!'* (([ui dcvaient, selon la volonti' des donataires, „ser-

vir a subventiOQuer des recherches dans le domainc dc la langue fin-

noise et des langucs apparentees, en premier lieu parmi la jeunesse

universitaire**)» ainsi que le don supplömentaire, si gön^reuz, faitpar

un des amis de la Soci^t^, grAce auquel n fut possible de donner des

boarses bien plus töt qtt*il n*ent sans cela 6t6 possible de le faiie.

Selon les prescriptions conoemant hi disposition et Tmploi de ees fonds,

le cornit^, composä de döl6gn4s de la Soci4t6 Finno-Ougrienne et de

la Soci^te pour la langue matemelle, out accord6 Ia premiere bourse,

provcuant des rentes des fonds »August Ahlqvist'", a M. J. A. Kan-

nisto, etudiant.

Dans le courant de lannee les conf^rences et les Communications

suivantes ont 6t6 faitea aux seances de la SocitHe: O Donner 1)

Sur Texp^dition archöologique de MM. H. J. Heilcel, O. Donner,

et le Baron G* Munclc, dans le Turkestan de TOnest et de TEst; 2)

Sur les eacpödittons de MM. H. Lund et O. J. Ramstedt, bour-

siers de la Sod^tö; 3) Sur le 12une congr^ international des orientar

listes; K. Kbohm: Sur les sacrifices solennels des Ostiaks (d'apräs la
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reiation envoyee par M. K. F. Karjalainen, bonnier de la So-

ciöt6); le Baron G. Munck: Sur les aventares de Toyage de Vesx."

p^dition an Turkestan, dont il a 6t6 qaestion plns haut; K N. Ss-

TAtli 1) Sur les rechercbes ostlakes de M. K. F. Kaijalainen; 2) Snr

le manuscrit de Hartin Fogel, coneervd 4 la bibliothiqae nationale

centrale ä Florence, intital6: «Nomenclator Finnicus sereniselmo Cosmo

Magno EtruriiB Principi dicatus et consecratus a Martino Fogelio

Hamburgcnsi."

La Socictt* scientifique de Ch(.'Wtchenko a Lemberg esi entree eo

echange de piiblications avec la Socicte Finno-Ougrienae.

La Societe a uoniinu membre honoraire M. Ue&man Vamhkky,

profcsseur h runiversit^ dc Budapest, connu pour aes recherches dans

le domaine des peuples et des langues torco-tatares, lequel a anssi

fait publier, comme nous Tavons dit plus haut, un ounage dans les

M^oires de la Soci^td.

Pendant le coarant de oette ann^e il y a en Finlande en tout

9 nouveaux membres qui sont entr^s dans la Sod^tö; dont 6 eomme

membres fundateurs et 3 comme membreä aunuels.

Ce soQt:

Membrea fondeUeun:

Donner, Ossi, iiigeniciir, Helsingfors.

Donner, Otto, magister, Helsingfors.

Donner, Uno, ing6nieur, ,

Pentzin, F. B., m^decin, n

Ton Bettig, Henning, manufacturier, Ibo.

Törnqvist, O. A., architecte, Helsingfors.

Membres annuela:

Niemi, A. R., professeur agr^£, Helsingfors.

Benvald, V. H., professeur de lyc^e, St. MicheL

Sähisten, P. A., , • » »

Dans le courant de cette annee les membres ^traogers suivants

sont d6c6dfo: le conseiller privö, M. Ernst Ktnmc, acadömicien,

membre honoraire de la Soci6t6, c6tebre pour ses rechercbes sur le
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domainc de l^histoire et de ri\rchculo;_Mc de Russie. Parini les niem-

bres finlaodais les döces ont ete trcä fr^uents. Les membreä foo-

dateurs suivants soot morts: M. Alopabust con^eiller a1acourd*8p-

pel, A. BoaosTBOM, oomeiller de commerce, A. Th. Decsbb, archi-

tecte, le conseiller d*6tat M. Jaakko Forsman, rectcur de rUniver-

8it6 et ami z616 de la philologie finnoiso, le docteur en tbäologie A.

EL Gbajifblt, aamönier g^nM de rann^ KuKTiN, conseiller

de commerce, K. L. LntDEBBaa, conseiller de la chanoellerie, K.

P. Malmghen, conseiller de Ia cour, V. Paischeff, negociant, et

V. SoruANHEH, chef de douane; et parini les membrcs annuels

sont döcedes: le gouvi rneur, baron J. F. G. Aminoi f, grneral lieu-

tenant, J. A. I. Fouss, doyen, et le baron M, W. ai- S«'Hi'i/rKN.

A la derniere assembl^e gunerale les changeinents suivants fu-

rent introduits dans Tadministration dc la Soci^tö: corome premier

aecrötaire fut ^lu M. Yajö WicHiCAivir, professear agr^ä, au lieu de

IL Paabohen qui est en train de faire «ne exp^dition scientifique de

longue dur^e, comme aecond secr^taire, 11 J. J. Mikkola, profes-

seur agrtg^ an lieu de M. Wichhann, et oomme conservatenr des

liYres de fonds M. A. R. Nibmi, professenr agr^ge, au lieu de M.

Kabjalainen, qui est aussi en train de faire na voyage d^exploration.

Helsingfors, le 2 decembre, 1899.
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